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Com a publicação do presente número, sai a lume a Joo.a cdiç.ão 
de nosso BOLETIM, acontecimento sem dúvida festivo, conside
rando-se os ótimos e cada vez melhores serviços que ele vem prestando 
à classe dos serventuários da Justiça do Estado, d",sde os idos de 
1949, que foi o ano de sua fundação. 

A iniciativa de dotar a nossa Associação com um veículo desti
nado a divulgar não só as suas atividades, mas também a estampar 
matéria, a mais variada possível, de interesse profissional dos ser
ventu6rios aludidos, - se deve ao nosso prezado colega e velho 
amigo Dr. FRANCISCO VERGUEIRO PORTO· quando, naquele 
ano, exercia a Presidência da mencionada entidade. 

A Diretoria da Associação tinha então como Presidente efetivo 
o Dr. IBSEN DA COSTA MANSO, sendo seus demais integrantes 
os Drs. ARMANDO COSTA MAGALHÃES, FRANCISCO VER
GUEIRO PORTO, JOÃO NEVES NETO, JOSE SOARES DE 
ARRUDA, OCTÁVIO UCHÔA DA VEIGA, SILVIO DE BUENO 
VIDIGAL, \VALDOMIRO LOBO DA COSTA c WALDOMIRO 
BORGES CANTO. 

Contribuíram, também, sobremaneira, para que o BOLETIM 
tivesse assegurada, até hoje, a sua existência utilíssima, nossos 
ilustres colegas Drs. FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e ANTO
NIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA, - cumprindo-nos, ainda, assi
nalar o nome do Sr. ÁL VARO DOS SANTOS, encarregado da 
coleta de material destinado a publicação, pelo esforço e dedicação 
com os quais sempre se houve no de-sempcoho de tal atribuição. 

Na gestão da atual Diretoria, presidida pelo nosso distinto e 
dinâmico colega JúLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO, e a qual, 
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aliás, está cumprindo seu quarto mandato trienal, é que o nosso 
BOLETIM grangeou maior prestígio, - o que se deve a vários 
fatores, entre os quais se destacam o relativo ao aumento de seu 
número de páginas, que lhe permitiu acolher maior volume de mate
rial, bem como a ampliação de sua área de circulação, que abrange, 
hoje, não só a de nosso Estado, mas, também, a de muitas outras 
unidades da Federação. 

Assim, não podemos deixar de regozijar-nos com tão marcante 
acontecimento, - razão pela qual cumprimentamos e agradecemos 
a todos quantos colaboraram para que aquele órgão difusor de nossas 
atividades sociais e informativo-profissionais chegasse, vitoriosamente, 
até os dias que transcorrem, agradecimentos esses que tornamos 
extensivos aos di versos escalões de nosso Poder J udici~lrio, pela 
atenção com a .qual sempre houveram pOli bem distinguir o BOLETIM 
em apreço. 

4-

O.F.T. 
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SOCIAIS 

f: na lndia remota, 
lendária, 

GAUTAMA ... 

- na lndia misteriosa e visionária ... 

A voz sacratíssima de Brahma 
há muito não se escuta ... 
E a grei sacerdotal, 
tendo dcslembrado 
o sentido augurai 
de seu Apostolado, 
ignara e dissoluta, 
atra vés a instauração 
de opressiva tirania, 
de tudo se torna e proclama 
dominadora absoluta ... 

Impera o Nepotismo e o Privilégio ... 
E a nobre moral Védica, 
em cuja fonte pura, 
desde tempos imemoriais, 
vão as almas tomar os seus banhos lus1trais, 
- por todos oIlvidada já, parece ... 
A Crença, desfalece, 
c os homens não sabem mais articular 
a linguagem santíssima da Prece ... 

- Em progressão profunda, 
uma grosseim materialidade 
a quase todos empolgando vai, 
cínica, imunda ... 

- O Egoísmo aviva as diferenç.as várias 
que existem entre as Castas, 
na última das quais, 
como se fossem desprezíveis animais, 
- curtem os desgraçados Párias 
um duro fatalismo ... 
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- A lndia toda 
parece na iminência 
de tombar no profundo abismo 
de irremediável decadência ... 
- Ah! - Mas Brahma, o Supremo, não dorme! 
E para que o lampadário da Fé 
jamais se apague em sua ara, 
- ordena que Vichnu ao Mundo torne, 
em mais outro avatara, 
a fim de se encarnar em çakya - o Solitário 

Na terra nasce, então, essa alma peregrina, 
entre arminhos e sedas; 
príncipe que é de alta jerarquia ... 
Cresce, depois, no fausto e na opulência ... 
E quando, um dia, 
para cumprimento da Missão a que veio 
se lhe acorda a consciência, 
- pelo Evangelho puríssimo dos Vedas 
a todo esplendor e pompa renuncia! 
Depois, para salvar a índia, aflita, 
do nefasto materialismo 
que seu povo corrompe e infelicitu, 
- Çakay-Muni vai procurar, 
na solidão dos ermos em que ha bita, 
a transcendente inspiração, 
que o Caminho lhe aponte da libertação! 
- Ilumina-o, por fim, a luz de Brahma, 
revelando-lhe a divina Verdade ... 
E ele, o suavíssimo Gautama, 
pregando aos homens a Fraternidade, 
pelo Mundo a derrama, 
nos seus exemplos de virtude e humildade! 

Por toda parte se o vê, a andar, 
banhando almas e corações 
na luz que de seu verbo emana ... 
E, pobre, morre, 
mas ensinando, ninda, 
que só pelo conhecimento de nós mesmos 
e a compreensão de todos os desejos 
- se alcança a paz eterna do Nirvana! ... 

Fontes Torres 
(Do livro "Folhas Mortas", edição de 1930) 
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ASSIJNTOS DIVERSOS 

CORREÇÃO MONETÁRIA TEM NOVO SISTEMA 

BRASILIA - O presidente Geisel sancionou com vetos, projeto 
de lei aprovado pelo Congresso estabelecendo a descaracterização do 
salário-mínimo como fator de correção monetária. Em substituição à 
correção pelo salário-mínjmo, o Governo estabelecerá um sistema 
especial de atualização monetária, a ser reajustado periodicamente. 

A íntegra da lei é a seguinte: 

"Artigo 1.0 - Os valores monetários fixados com base no 
salário-mínimo não serão considerados para quaisquer fins de direito. 

Parágrafo 1.° - Fica excluída da restrição de que trata o 
"caput" dcste arligo a fixação de quaisquer valores salariais, bem 
como os seguintes valores ligados à legislação da Previdência Social 
que continuam vinculados ao sa~ário-mínimo: 

I - Os benefícios mínimos estabelecidos no artigo 3.0 da Lei 
0.° 5.890, de 8 de junho de 1973; 

11 - A cota do salário-família a que se refere o artigo 2.° da 
Lci n.o 4.266, de 3 de outubro de 1963; 

III - Os benefícios do Pro-rural (Leis Complementares 11, de 
26 de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro de (973), pagos pelo 
Funrural: 

IV - O salário-base e os benefícios da Lei 0.° 5.859, de 11 
de dezembro de 1972; 

V - O benefício insti,tuído pela Lei 0.° 6. 179, de 11 de 
dezembro de 1974; 

VI - (Vetado). 

Parágrafo 2.° - (Vetado). 

Parágrafo 3.° - Para os efeitos do disposto no artigo 5.0 da 
Lei n.O 5.890, de 1973, os montantes atualmente correspondentes aos 
limites de 10 a 20 vezes o maior salário-mínimo vigente serão reajus
tados de acordo com o disposto nos artigos 1.0 e 2.0 da Lei n.O 6.147, 
de 29 de novembro de 1974. 
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Parágrafo 4.° - Aos contratos com prazo determinado, vigen
tes na data da publicação desta lei, inclusive os de locação, não .se 
aplicarão, até o respectivo término; as disposições deste artigo. 

Artigo 2. o ~ Em substituição à correção pelo salário-m~nimo, 
o Poder Executivo estabelecerá sistema especial de atualização mO
netária. 

Parágrafo único - O coeficiente ue atualização monetária, 
segundo o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajusta
mento salarial a que se referem os artigos 1.0 e 2.° da Lei n. o 6. 147. 
de 1974, excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Poderá 
estabelecer-se como limite, para a vadação das obrigações reajustá
veis do Tesouro Nacional (ORTN). 

Artigo 3.0 - O artigo 1.0 da Lei n.o 6. 147, de 1974, fica 
acrescido de parágrafo único com a seguinte redação: 

"Parágrafo único - Todos os salários superiores a 30 (trinta) 
vezes o maior salário-mínimo vigente no País, terão, como reajusta
mento legal, obrigatório, um acréscimo igual à importância resultante 
da aplicação àquele limite da taxa de reajustamento decorrente do 
disposto no "caput" deste artigo". 

Artigo 4.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as djsposições em contrário", 

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PASSA POR REVISÃO 

o Imposto Territorial Rural (ITR), instituído em 1964 pelo 
Estatuto da Terra para ser "o mais eficiente instrumento de desenvol
vimento agrário", está sendo revisto pelo Instituto de Pesquisas 
Econômicas de São Paulo e pelo Ministério da Agricultura. Atual
mente, esse instrumento é considerado "excessivamente complicado 
em seus aspectos operacionais, possui uma quantidade de coeficientes 
e variáveis que dificultam o cálculo do imposto, e não foi capaz de 
impedir a atividade especulativa sobre terras, embora suas pretensões 
sejam muito maiores". 

Uma das funções b,lsicas do ITR é permitir, de forma indireta, 
a redistribuição de terras excessivamente concentradas nas mãos de 
poucos, ·e não aproveitadas, medida que corrigiria uma distorção 
econômica e social, que no Nordeste é considerada o principal fator 
limitante da capacidade de desenvolvimento da região, segundo estu
dos realizados pelos técnicos Douglas Y oung e Kenton Corum, da 
Universidade de Oregon (EUA). Eles demonstram que as proprie-
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dades rurais com um a dois hectares pagam oito vezes mais ITR que 
as propriedades com mais de 200 hectares. Computando-se todos os 
impostos incidentes sobre a tcrra (ITR, lncra, Contag e CNA) os 
minifundios pagam 27 vezes mais do que os latifundios. 

Incoerência nacional 

Os estudos para reformular o ITR foram divididos em duas 
partes: 1) avaliação crítica da situação atual, em seus aspectos insti
tucionais c operacionais; 2) proposta de alterações que se mostrem 
necessárias para compatibilizar a ação do Incra, com a linha filosófica 
contida no Estatuto da Terra. Esse segundo item só estará definido 
no final do ano. O estudo procura evitar julgamentos sobre os 
princípios que devem definir o uso da terra e, por isso, se baseia 
apenas nos conceitos contidos no Estatuto da Terra. 

Este procura utilizar-se de dois instrumentos para impor uma 
estrutura agrária mais eficiente visando ativar o desenvolvimento 
agrícola brasileiro: um de aplicação direta - a desapropriação -
e outro de efeitos indiretos - o ITR. 

A análise desse segundo instrumento - o ITR - indica que 
existem sérias inconsistências entre a direção que se pretendeu dar 
e a que efetivamente tomou o imposto. O governo pretendia que 
o ITR fosse um mecanismo de desenvolvimento agrário, por meio 
do qual ele teria uma progressividade ou uma regressividade, na 
proporção em que a terra é explorada ou inexplorada. O princípio 
básico que justifica a racionalidade do imposto é de fácil aceitação: 
penalizar os que detêm a propriedade da terra, sem obediência à sua 
função sócio-econômica, estimulando ao mesmo tempo a sua racional 
utilização. 

O Estatuto da Terra prevê que a carga do ITR de cada propríe
dade rural será o produto de cinco fatores, ou variáveis, denominados 
coeficientes, que são os seguintes: a) o valor da terra nua; b) a área 
e dimensão do imóvel que se traduz no coeficiente de dimensão; 
c) a natureza e condições das vias de acesso e respectivas distâncias 
dos centros demográficos - coeficiente de localização; D) a natureza 
da posse e as condições de contratos de arrendatários~ parceiros e 
assalariados - coeficiente de condições sociais; e) e um tlltimo fator 
que engloba as condições técnico-econômicas da exploração da ,terra, 
assim como sua potenciaHdade - coeficiente de produtividade (ou 
rendimento). 

Acontece, entretanto, que os coeficientes de localização e de 
produtividade são os principais determinanles do fator referente ao 
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valor da terra nua. Nesse aspecto se verifica uma das muitas incoe
rências do ITR, pois esta redundância grava duplamente as tcrras 
melhores e bem localizadas. Duplamente, porque, já havendo o 
reflexo desses fatores em seu preço, esHl provando, portanto, uma 
taxação adicional ao considerá-los separadamente. 

Evidencia-se, mais uma vez, a duplicação da taxação ao se 
analisar o coeficiente de dimensão, que é progressivo com relação ao 
tamanho da propriedade. Supondo-se" entretanto, a existência de 
duas glebas de terras com a mesma qualidade de solo e com a mesma 
área em hectares, sendo uma bem localizada em relação aos grandes 
centros urbanos e outra afastada, o ITR incidirá com maior carga 
tributária na primeira gleba. 

Isso ocorre porque o coeficiente de dimensão não é medido em 
termos de hectares, pois nesse caso as duas glebas teriam. o mesmo 
imposto, por terem a mesma área. Ele é medido em termos de 
módulos e, portanto, a gleba mais bem localizada terá um maior 
número deles. Conseqüentemen te, ela terá que pagar um diferencial, 
por uma dimensão supostamente maior, quando na verdade este 
diferencial é devido à sua localização. 

Veremos o que ocorre ao ITR ao se analisar cada um dos seus 
coefidentes ou variáveis. Valor da terra nua. O artigo 23 do decreto 
72. 106, de 18 de abril de 1973, estabelece que o valor da terra nua 
não incluirá o valor das florestas nativas, o valor das áreas conside
radas isentas de tributação e o valor dos bens incorporados ao imóvel, 
como casa de moradia, benfeitorias para empregados, equipamentos, 
culturas permanentes, animais, valor das florestas plantadas e de pas
tagens cultivadas ou melhoradas. Nunca poderá ser inferior ao valor 
mínimo do respectivo município, conforme tabela estabelecida pelo 
Incra. 

Para os técnicos que estão examinando o assunto, o valor da 
informação que resulta quando se subtraem tantos itens é altamente 
questionável. Principalmente, porque estes itens dão margem a 
enormes dúvidas quanto a suas medidas. Além disso, qual é o grau 
de confiança dos preços das terras declarados pelos proprietários ou 
mesmo daqueles valores mínimos constantes da tabela do Incra? 

Coeficiente de dimensão. Esse coeficiente é progressivo com 
relação ao tamanho da propriedade, procurando penalizar, por meio 
da taxação, as grandes áreas. Esse mecanismo tenta impor o prin
cípio de que, para a sociedade como um todo, quanto maior a pro
priedade, a partir de um certo tamanho considerado ótimo, menor 
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é o seu nível de bem-estar. Contudo, esse tamanho ideal não é 
definido. Além disso, esse é um princípio incorreto. 

Coeficiente de localização. Esse fator procura gravar as terras 
mais bem situadas com relação aos mercados consumidores, ou seja, 
tenta justificar que boa localização significa concentração demográ
fica, o que nem sempre é verdade, pois existem inúmeras variáveis 
que podem alterar a sua condição de boa localização, apesar de estar 
próxima a grande centros demográficos. 

Coeficiente de condições sociais. As dificuldades para imple .. 
mcn tação dos princípios determinados pelo Estatuto da Terra são 
muito grandes. Por isso mesmo, é que o regulamento da lei deixou 
de enumerar vários pontos que afetariam o coeficiente, tais como 
forma e natureza dos contratos de arrendamento e parceria, provisão 
de condições higiênicas, de saúde e de educação aos assalariados e 
outros. 

Coeficiente de produtividade. Nesse caso, os estudos concluíram 
que, pelo atual mecanismo do ITR, uma maior utilização de mão-de
-obra como alternativa para o capital seria penalizada pelo coefi~ 

ciente. Isso é altamente injusto para as propriedades localizadas no 
Nordeste, onde se pode atingir o mesmo nível de eficiência econômi
ca~ utilizando-se maior número de mão-de-obra do que capital no 
Rio Grande cio Sul. 

Os responsáveis pela reformulação do ITR, para torná-lo um 
eficiente instrumento indireto de redistribuição de terra, estão pro
curando agora analisar seus aspectos quantitativos. Essa análise está 
sendo considerada de fundamental importância, porque será a partir 
daí que deverá ser eliminado o caráter casual dos pesos dos coefi
cientes que formam a carga final do imposto. Com isso, será possível 
responder à indagação: qual deve ser o prêmio pela construção de 
uma casa para trabalhadores? (coeficiente de condições sociais) ou 
se o proprietário que constrói essa casa deve ser mais premiado do 
que aquele que procurou aumentar a mecanização da sua lavoura 
(coeficiente de produtividade). Inúmeras combinações podem ser 
formadas por esses coeficientes e somente uma análise rigorosa poderá 
indicar os valores a serem atribuídos aos mesmos em função dã sua 
importância. 

O grande objetivo desses estudos é que, num futuro próximo, as 
terras mantidas hoje inexploradas sejam taxadas pelo ITR de tal 
maneira que a sua valorização natural não seja suficiente para co
brir o pagamento do imposto. Entretanto, esse valor irá diminuindo 
na proporção em que a terra comece a cumprir a sua verdadeira 
função sócio-econômica. 
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COMO CRIAR UM DELINQÜENTE 

"Dez Regras F{jce.is" 

1 . Comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. 
Assim, quando crescer, ele acreditará que o mUlldo tem obri
gação de lhe dar tudo o que ele deseje. 

2. Quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso o fará consi
derar-se interessante. 

3. Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere uté qu~ 
ele chegue aos 21 e "decida por si mesmo". 

4. Apanhe tudo o que ele deixar jogado: livros, sapatos, roupas. 
Faça tudo para ele, para que aprenda a jog.ar sobre os outros 
toda a respon!)ubilidade. 

5. Discuta com freqüência na presença dele. Assim não ficar:.í. 
muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. 

6. Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar 
seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar pelas mesmas 
dificuldades por que você passou? 

7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. 
Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. 

8. Tome o partido dele contra vizinhos, professores c policiais. 
(Todos têm má vontade para com o seu filho). 

9 . Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê esta des
culpa: "Nunca consegui dominá-lo". 

10. PREPARE-SE PARA UMA VIDA DE DESGOSTOS. :E: O 
SEU MERECIDO DESTINO. 

Lista preparada pelo Departamento de Polícia de Houston, 
Texas, e divulgada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul no 
lU Congresso Nacional do l\tlinistério Público. 

("Tribuna da Justiça") 

CASAMENTO RELIGIOSO 

Casamento não inscrito no registro civil no 
prazo do artigo 3.0 da Lei n.o 1.110, de 1950 

Conquanto possa ser, enquanto ato religioso, existente c váli<.1o, 
é dcstituído de efeitos civis e só pode vir a adquiri-los se os nubentes, 
em conjunto, requererem sua inscrição e se habilitarem "ex novo", 
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provando que ainda conservam a plena capacidade matrimonial. Se 
tal não ocorrer, ou enquanto não ocorrer, conservarão os nubentes 
o estado civil de solteiros. 

STF - 2.a T. - RE n.o 72.721 - GB - j. 17-8-1873 - reI. 
Min. Xavier de Albuquerque - DJU 5-10-1973 - unânime. 

A REFORMA DO JUDICIÁRIO 

Geraldo Ribeiro de BalTos 
(Juiz de Direito em Minas) 

o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Djaci !Fal
cão, promete para os próximos meses a conclusão do diagnóstico 
sobre a reforma do Poder Judiciário, solicitado pelo senhor presi
dente da República. 

Os Tribunais dos Estados foram chamados a apresentar suges,
tões, bem assim os juízes de direito, promotores de Justiça, advoga.dos 
e serventuários. 

A essa contribuição dos diretamente interessados soma-se a 
contribuição dos jornalistas especializados, nos grandes órgãos da 
imprensa brasileira. 

Aqui em Belo Horizonte, promovido pelas Faculdades de Direito 
da Universidade Federal c Católica, houve um ciclo de debates onde 
se destacaram os nomes dos juristas Aliomar Baleeiro, Seabra Fa
gundes, Décio Miranda e Josafá Marinho, todos eles com autoridade 
bastante para opinar sobre a urgente e indispensável reforma do 
Poder Judiciário. 

O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais enviou su
gestões de grande interesse para a reforma. 

Em recente artigo, o prof. José Frederico Marques, de São 
Paulo, aborda o assunto sob outro prisma, discordando do que se 
tem propalado, quanto à federalização da Justiça. Sua opinião é 
contrária. E dá suas justificativas com argumentos históricos,. lem ... 
brando que as Justiças estaduais sempre funcionaram melhor que a 
Justiça federal, noutros tempos. Declara-se favorável a que se dê 
maior autonomia aos Estados, nesse campo, incIusi ve possibilitando 
legislação processual civil e penal complementar da editada pc-' 
la União. 

Assiste razão ao douto professor de processo civil e penal. Não 
se pode postular a federalizaçIío da Justiça, tanto mais quanto, a 
partir de 1966, temos instituída, entre nós, a Justiça Federal, qüe 
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fora abolida em 1937. Federalizar a dos Estados-membros seria cor
tar-lhes a autonomia, o que não é admissível. 

Aqui vale ~'ecordar a opinião manifestada pelo jurista Seabra 
Fagundes, no cido realizado em Belo Horizonte. Entende que a 
Constituição Federal deve conter dispositivos sobre a Justiça, mais 
explícitos, de forma a garantir à magistratura total independência e 
vencimentos condignos. 

O emérito publicista do Direito mostrou-se favorável a que a 
Constituição seja minuciosa no tratar dos assuntos ligados ao Poder 
Judiciário, a fim de que a este não faltem as condições indispensá
veis ao seu perfeito fnncionamento. Lembrou, mesmo, para rebater 
argumentos de constitucionalistas ferrenhos, que a Carta Magna da 
Suíça contém dispositivos sobre a proteção dos pássaros. O que, a 
seu entendimento, indica que não faz mal algum a Constituição des
cer a minúcias, principalmente em país como o nosso, ainda não ele
vado culturalmente como aquele país. 

Acrescente-se que, dentro da linha de pensamento db proL 
Seabra Fagundes, afigura-se-nos essencial o restabelecimento das ga
rantias constitucionais da magistratura, suspensas temporariamente 
pelo Ato Institucional n.O 5. . 

Quanto à participação da União no problema local das Justiças, 
temos para nós que poderia ela remunerar os serviços que o juiz lhe 
presta Das áreas do Direito do Trabalho, do Direito Fiscal, Legisla
ção específica de Menores, Serviço Eleitoral, uma vez que a própria 
CODstituição proíbe trabalho sem remuneração. 

No que se refere à Justiça de Minas Gerais, especificamente, 
lembramos que é de interesse a reformulação, em curso no Tribunal, 
das Comarcas mineiras, a fim de que os juízes do interior não fiqucm 
prejudicados na sua carreira. 

Outro ponto que gostaríamos de lembrar aos ilustres desembar
gadores refere-se à substituição de juízes, que é feita sem remunera
ção, o que contraria os princípios básicos da Constituição. O Tribu
nal, data venia, deveria estimular e ampliar os casos de substituição, 
propiciando aos juízes de Comarcas de menor movimento colaborar 
com os colegas de Comarcas maiores, ao mesmo tempo em que, ao 
maior desenvolvimento dos serviços forenses, corresponderia uma 
compensação financeira para os substitutos. 

Oportunamente, voltaremos a desenvolver outros pontos de inte
resse para a propalada reforma do Poder Judiciário, que, sob muitos 
aspectos entre nós, ainda não assumiu, efetivamente, o "status"l 
de poder. 

14 -
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DA DIVISIBILIDADE DE IMÓVEL PERANTE O INCRA 

Zoroastro de Paiva Ferreira 
(Juiz de Direito em Minas Gerais) 

A Reforma Agrária no Brasil visa" antes de tudo, a supressão 
do minifúndio e do latifúndio, estabelecendo um tamanho ideal para 
os estabelecimentos rurais. Daí resulta o significado da palavra "mó
dulo" no planejamento da reforma agrária brasileira. Em seu sen
tido amplo, sígnifica a quantidade que se toma como unidade de 
qualquer medida. No senHdo da Reforma Agrária, quer dizer uma 
área de terras capaz de produzir o necessário à manutenção e ao 
bem-estar de uma família, facultando-lhe inclusive o seu desenvol
vimento social. 

A conceituaç'ão do "m.ódulo", como se vê, está revestida de 
inúmeras dificuldades, oriundas naturalmente num país como o nosso, 
de agricultura de baixa produtividade e rentabilidade, de variações 
demográficas extremamente sensíveis, de insuficiência de crédito e 
outros valores. 

Vê-se ainda a correlação entre essa medida e o salário-mínimo 
regional, dando-lhe equivalência à área da "propriedade familiar". 
Área inferior ao módulo é considerada minifúndio; se superior à 
essa medida c corretamente explorada, é empresa rural, não podendo 
ser objeto de desapropriação, mesmo situada em zonas prioritárias 
para. a reforma agrária; se, todavia, mal explorada ou inexplorada, 
cai n'0 vício do latifúndio. 

Segundo o Estatuto da Terra (art. 65), o imóvel rural não é di
visível em áreas inferiores à constitutiva do mód.ulo. Com isso, o 
legislador procurou obstar o minifúndio, considerando-o entidade an
tissocial e contrária ao objetivo da Reforma Agrária. 

Nos termos da Lei 5.868, de 12-12-72, para fins de transmissão, 
nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou ctividido em área 
inferior ao módulo, salvo no caso de confrontantes, desde que o imó
vel do qual se desmembre continue com área igualou superior ao 
módulo. 

A partilha ou divisão que importar em constituição de mini
fúndios, em prédios autônomos, é ato nulo, nada impedindo 
entretanto que continue em condomínio. 

A indivisibilidade do módulo Gessa quando se transforma o 
imóvel, de rural em urbano, mudando sua destinação, com o con
sendo do INCRA. 
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~, portanto, indivisível o imóvel rural quando reswtar na for
mação de quinhão inferior à fração mínima de parcelamento, exceto 
no caso acima, em que há mudança de destinação. 

ESPECIALISTA ANALISA EXTINÇÃO DO 
LAUDt;:MIO EM TERRENO DE MARINHA 

A extinção do laudêmio, projetada pelo ministro da Fazenda, 
Mário Simonsen, resolverá o aspecto econômico da ocupação dos 
terrenos de marinha, mas não solucionará a burocracia existente na 
obtenção da licença no Serviço de Patrimônio da União quando da 
transferência dos direitos de ocupação. Essa é a conclusão do espe
cialista em terrenos de marinha, advogado ,e economista Jíoão Bento 
de Carvalho, autor de vários trabalhos sobre o assunto. 

Essa mesma burocracia já era analisada pelo próprio João 
Bento de Carvalho em alguns de seus artigos publicados em 1972. 
Ele afirmava: "Ultimamente várias medidas têm sido apontadas para 
a solução dos problemas relacionados com os terrenos de marinha. 
Nas cidades situadas à beira-mar e densamente povoados, são pou
cos os proprietários de apartamentos em condomínio horizontal que 
gozam do privilégio de ter escritura definitiva das frações ideais de 
terreno, às quais se acham vinculadas as respectivas unidades au
tônomas. 

"A preocupação principal, ao que parece, é reduzir a taxa de 
laudêmio, mas os que preconizam tal providência legislativa esque
cem que o mal reside na complexidade das normas disciplinadoras 
do instituto e na completa desatualização do Serviço do Patrimônio 
da União, em São Paulo. Cada pedido ali apresentado constitui um 
caso especial, cujo processo passa a arrastar-se sem solução, a menos 
que determinado funcionário se empenhe em levá-lo a bom termo. 
Todos quantos lidam com esse departamento de administração fe
deral, sabem como se passam as coisas". 

Explicada sua posjção em relação à burocracia que deverá con
tinuar, embora haja possibilidade de extinção do laudêmio, o es
pecialista esclarece o que é essa taxa. 

A taxa de ocupação é cobrada anualmente na base de 1 % do 
valor da faixa marinha, incluindo o valor das benfeitorias erigidas 
pelo próprio ocupante, enquanto o laudêmio é cobrado à razão de 
5 % sobre aquele valor, incluindo também as benfeitorias, salvo quan
do estas tiverem sido erigidas pelo próprio promitente cessionário. 
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"Isto acontece nas incorporações de condomínio nas avenidas 
que se estendem ao longo das nossas praias e das de São Vicente e 
Guarujá, vale dizer ao longo do litoral marítimo onde se localizam 
os núcleos populacionais. O cedente transfere a ocupação do terreno 
de marinha e sobre ele os cessionários contratam a incorporação 
do condomínio". 

(UA Tribuna" - 12-4-75) 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Responsabilidade Civil - Poceiro - Morte em acidente -
Trabalhador autônomo - Ação contra o dono da obra - Improce
dência. - Improcedc ação de indenização ajuizada por viúva de 
poceiro falecido em acidente quando trabalhava, desde que a vítima 
não era empregado, mas trabalhava por conta própria e não ficou 
provada culpa de quem o encarregou de abrir um poço (TJSP 
- 4.a Câm. Civ.; ap. n.O 235.530-SP; reI. Des. Médici Filho; j. 
25.7.74; v.u.). 

LOCADOR ANALFABETO 

Müton Castro Ferreira 

Acontece muitas vezes que, sendo o proprietário do imóvel 
analfabeto, coloca no contrato particular de locação apenas sua im
pressão digital. Passa o tempo e por esta ou aquela razão bate o 
locador às portas do Judiciário pleiteando a anulação do contrato, sob 
o fundamento de que não o assinará. Procede a alegação? A resposta 
é negativa. 

A locação pode ser ajustada tanto pOli escrito COmo verbalmente. 
Não há nenhuma exigência quanto ao modo de sua manifestação 
(Alvim, "Aspectos Loc. Predial", pág. 37; Serpa Lopes, "Curso Dir. 
Civil" , IV, n. ° 294;, OrlaJldo Gomes, "Contratos'" n.O 203; Cl6vis, 
"Dir. Obrigações". parágrafo 72; Silva Pacheco, ·"Trat. Ações Des
pejo", pág. 48; W. Barros MORteiro, "Dir. Obrigações", 2.°/159; 
Sabino, "A Locação", pág. 39; Pontes de Miranda, "Trat. Dir. Pre
dial", 4.0/51; Opitz~ "Novos Rumos', pág. 38; Inocêncio, "Senhorio
-InqtIilino", pág. 6; Machado Barbosa, "Comentários", pág. 14). Em 
suma, o contrato de locação, verbal ou ,escrito, resulta. do acordo entre 
locador e locatário, mediante manifestação por qualquer meio ou 
modo, não exigindo forma solene. A forma é livre (Rev. Trib. . .. 
463/177), já que "a lei não exige forma especial para o contrato de 
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locação" (Rev. Trib. 302/374; JTA. 38.°/81 (pub. int.). Por isso 
mesmo, "o contrato de arrendamento representa um meio de prova 
c não uma formalidade que se torne necessária para a existência do 
contrato" (Carv. Santos, "Cód. Civil", 3.°/119; Rev. Trib. 463/177). 

É bem verdade que "o lançamento de impressão digital não 
constitui meio legal de vincular uma pessoa analfabeta a um contrato. 
Mas a exigência diz respeito quando o escrito é exigido como essencial 
à validade do contrato, e não como simples instrumento probatório" 
(Rev. Trib. 463/177). O analfabeto não é incapaz. Clovis, Rev. Trib. 
125/427; 344/342). Embora a assinatura não possa ser substituída 
pela impressão digital, especialmente em escritura pública (Rev. Trib. 
261/161; 200/304), "se o contrato já teve começo de execução, com 
a utilização da coisa pelo locatário, constitui ela a prova de sua 
existência", 3.°/188; Rev. Trib. 463/177; 321/380). Tanto mais 
que o consentimento expresso não decorre apenas da forma escrita, 
podendo ser manifestada por outros meios (Alvim, "Aspectos", pág. 
43; Espinola, "Manual", 3.°/52; Clóvis, "Dir. Obrigações, pág. 168). 

Assim, válido o contrato de locação, embora não assinado pelo 
locador, por ser analfabeto, que nele após sua impressão digital, salvo 
se provado qualquer vício de vontade (Rev. Trib. 463/177; 321/380). 

(da "Folha de São Paulo"). 

FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA - BEIJO 

- Não constitui ato punível por pena máxima 
um beijo dado por um empregado muna com
panheira de trabalho, fato somente presenciado 
por uma testemunha, por consegllinte, sem 
ocorrência de escândalo público. 

TST-RR-1.249/74 - Ac. l.a T. 1.507/74, 17 de outubro de 
1974 - ReI. Min. Coqueijo Costa 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de revista 
número TST-RR-l.249/74, em que é Recorrente Vicunha S/A. -
Indústrias Reunidos e Recorrido Waldomiro Gomes. 

A 1. a Turma do 2.° Regional, por maioria, deu provimento ao 
recurso ordinário do reclamante para julgar a reclamação procedente 
(24), porque não comprovada a justa causa, "já que, em razão dos 
meios de comunicação existentes o beijo tornou-se coisa corriqueira" 
e o fato não acarretou "grande alarde de molde a abalar os costumes 
da empresa" (25). Não houve mau procedimento (26). 
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Inconformada, a empcesa vem de revista (30), que preparou 
devidamente (29 e 34-35). 

Recebido no juízo de admissibilidade "a quo" (36) apenas no 
efeito devolutivo, foi contra-arrazoada (39 e seguintes) c tem parecer 
do doutor Alcides Nunes Guimarães, pelo não conhecimento (46-47). 

:E o relatório. 

Voto - Não há conhecimento por insuficiência do depósito da 
condenação, pois feHo segundo o valor atribuído a esta na sentença 
da Junta. Mas a jurisprudência de fls. 32 o justifica. 

Mérito - Tudo pode acontecer, conforme costuma dizer um 
birbante, nosso conhecido. 

Dois empregados de uma fábrica foram despedidos. . . por causa 
de um beijo. A empregada, a beijada, conformou-se com o despe
dimento, naturalmente temendo o escândalo, até porque é casada. 
O emprcgado batcu às portas da Justiça do TrabaUlo e a reclamação 
foi julgada improcedente, sob o fundamento, invocado pelo emprega
dor, de que incidiu na justa causa prevista na alínea Uh" do artigo 
482 da CLT. 

O Juiz prolator da decisão só aludiu a "mau procedÊmento", 
felizmente n50 empregando o galicismo, vitando o escurril, "inconti
nência de conduta". O Regional reformou a sentença da Junta. Não 
será demais recordar os saborosíssimos versos de um grande poet.a 
mineiro, que também foi Juiz e legislador, Augusto de Li.ma: 

"Que sabor tem o beijo? 
A pergunta é moderna c cheia de ousadia ... 
Mas um antigo assim responderia: 
Doce ao primeiro encontro, amargo à despedida. 
Ardente no desejo. 
Pura ficção de há muito desmentida: 
O beijo 
Não tem nenhum sabor, amor, desejo ou ódio. 
Isto posto, 
Além do que o condene 
A. higiene, 
O beijo só tem o gosto 
De cloreto de sódio". 

Por que tcrú sido despedido o empregado? Por causa do beijo, 
em si, ou porque o beijo, segundo o velho autor mineiro, m·agistrado 
da poesia e poeta da magistratura, é falta de higiene? Enfim, de 
qualquer forma, como já se alegou DOS autos, a espécie não está 
expressamente prevista nu lei, e, acrescentamos muito menos no 
regulamento da empresa. 
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Tenho, para mim, que a Junta pecou c o Regional acertou. A 
única testemunha ouvida apenas se refere ao beijo, em meio ao rumor 
das máquinas. Ninguém mais teria conhecímento do assunto, não 
fora o olheiro, o delator. Se tudo não passou de um beijo, sem 
outras conseqüências, inexiste ato libidinoso. E se o fato só foi 
presenciado por uma testemunha, não haveria que cogitar de atentado 
ao pudor. 

Ademais, o reclamante, ora recorrido, se não é primário na 
prática de beijos, o é, pelo menos, na de qualquer falta de natureza 
trabalhista. Como enquadrar o ato em qualquer das alíneas. do artigo 
4821 A Junta à míngua de outro argumento válido, alude a "mau 
procedimento" que é uma espécie de salsaparriIha, remédio para 
tudo. 

Estamos com o Regional: inexiste falta punível. E, se houvesse, 
seria leve, levíssima. Quanto ao mérito, a empresa, poderia aplicar 
ao faltoso uma "advertência", com o parergo de que o puniria na 
reincidência com pena menos branda. Há, indiscutivelmente, enorm.e 
desproporção entre a falta, se é que houve, e a punição - Isto posto, 
nego provimento - Isto posto: Acordam os Mjnistros da Primeira 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, sem divergência, conhecer 
do recurso e por maioria, negar-lhe provimento. 

Brasília, 17 de outubro de 1974. 

aa) Lima Teixeira - Presidente; Coqucijo Costa - Relator. -
Ciente: Justiniano José da Silva - Procurador. 

(L. Tr., 39/524). 

DEDUÇÕES DO I. R. 

ACÓRDÃO N.O 11.289, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1973 

"Exercendo o Contribuin'e as funções de ge
rente industrial de empresa, tem diJ'eito à dedu
ção de até 5 % dos rendimentos da cédula "C", 
sem comprovação, para aqui~içãQ e assinatura 
de jornais, revistas e livros técnicos". 

Revisando a dechlração de rendimentos e bens do exercício de 
1968 apresentado por ... , que tem domicílio fiscal na cidade de ... 
- ... , a repartição fiscal glosou a dedução do item 4 relativa à 
contribuição à associação científica, aquisição e assinatura de jor
nais, revistas e livros ,técnicos no montante de Cr$ ... por entender 
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não necessária à percepção do rendimento, incluindo tal qmmHa na 
renda líquida pela minuta de cálculo de fls. 20. 

Em conseqüência, procedeu o lançamento do impos.to suplemen
tar de renda de Cr$ .. . acrescido da multa de 10%, expedindo a 
competente Notificação (A.R. de fls. 8). 

Reclamou o Contribuinte à fls. 1-3, anexando carta da . .. nos 
seguintes termos: 

"A seu pedido, confirmamos estar V.Sa. registrado nesta Com
panltia como Gerente Industrial, função de ordem Técnica". 

A reclamação foi indeferida pela decisão de fls. 23 que é uma 
peça mimeografada, sob o fundamento de que o reclamante não 
comprovou, com documentação hábil, idônea e coincidente o quan
to alegou. 

Daí o recurso de fls. 29-33, que é tempestivo, onde o Recor
rente defende seu direito à dedutibilidade em causa uma vez qUê 
exerce funções eminentemente técnicas, conforme comprovado pelo 
documento que anexou à sua reclamação, fornecido pela sua empre
gadora ... , tendo ínsita em suas atribuições empregatícias, a obriga
ção de realizar pesquisas e aprimorar os seus conhecimentos técnicos 
visando alcançar uma maior produtividade da empresa a uma con
seqüente melhoria profissional. Reproduz, ainda Acórdãos prola,ta
dos por esta Câmara em abono à sua pretensão. 

f: o relatório .. 

A empregadora do Recorrente atesta a sua condição de gerente 
industrial - função de ordem técnica. Não se pode ignorar que a 
técnica ocupa lugar bastante destacado na estrutura da moderna 
empresa . 

.t: de se admitir que quem exerce uma função de mando ou dire
ção necessita estar atualizado com toda uma gama de conhecimentos, 
até mesmo para o exercício de seu poder de decisão. Assim, é inad
missível que se pretenda retirar o caráter técnico de uma gerência, 
exercida em uma grande empresa sob a alegação simplista de que 
a repartição não considera a função precipuamente técnica, e que 
para seu exercício não é exigida obrigatoriamente habilitação espe
cial, como se tal requisito fosse condição essencial para fazer jus 
àquela dcdução. 

Isto posto, e 

Considerando que a empregadora atesta a condição do Recor
rente como gerente industrial; 
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Considerando que a gerência de um departamento industrial 
exige conhecimentos técnicos especializados; 

Considerando que na qualidade de gerente industrial tem o con
tribuinte direito à dedução que efetuou para a aquisição e assinatura 
de jornais, revistas e livros técnicos, conforme jurisprudência firmada 
por este Conselho; 

Considerando mais que dos autos consta. 

Acordam os Membros da Segunda Câmara do 1.0 Conselho de 
Contribuintes, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. 

Sata das Sessões, em 13 de novembro de 1973. 
a) I'ran€ÍSco de Assis Miranda, Relator 

CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO 

GemIdo Carvalho Brito 
(F ortaleza) 

O Diário Oficial da União do dia 8 de novempro pretérito publi
cou a seguinte lei, alterando dispositivo da Lei Orgânica da Previdên
cia Social (n.o 3.807/60), que trata do teto contributivo das Empresas 
tomadoras de serviços de trabalhadores autônomos: 

"Lei n. 6.135, de 7 de novembro de 1974. 

"Art. 1.0 - O § 5.0 do artigo 69, da Lei 0.° 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, na redação dada pela lei n.O 5.890, de 8 de junho 
de 1973, passa a § 6.°, acrescentando-se ao artigo o seguinte pa
rá'grafo: 

"Art. 69 - ' ........................................ . 

§ 5.0 - Para os efeitos dos §§ 2.° e 3.°, a remuneração total 
paga em cada mês só será considerada até vinte (20) vezes o maior 
salário-mínimo, vigente no País". 

"Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas' as disposições em contrário". 

Ressalta, logo à primeira vista, o alto significado econômico-fi
nanceiro que o novo dispositi vo legal veio representar para o 
patrimônio da Empresa. 

Estabelecem os § § 2.° e 3.°, da lei n.O 3.807/60, em sUa nova 
redação inserida pela lei n.o 5.890/73, que a Empresa ficava obri
gada a recolher ao INPS a contribuição de 8 % sobre a diferença 
entre o valor da retribuição paga ao autônomo e O valor do seu sa-
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lário-de-contribuição - também conceituado com.o salárjp-base e 
variável de pessoa-a-pcssoa, segundo o tempo de filiação previden
ciária de cada uma. 

Esclarecendo o mandamento da lei, já impunha a letra "b", do 
item 11, do, art. 220, do seu decreto regulamentar n.o 72.771/73, 
que a contribuição da Empresa incidirá sobre a importância que ex
cedesse do va.lor correspondente ao salário-de-contribuição do autô
nODlO. não estabelecendo, obvi8Jmente, nenhum limite tributável. 

Da Economia Patronal: - Vej:amos, com um exemplo prático, 
como funciona a nova lei. 

Um trabalhador autônomo prestou a uma Empresa, em deter
DÚnado mês, um serviço pelo qual foi retribuído com CrS 50.000,00. 

O salário-base do autônomo correspondente a 3 salários-míni
.mos regionais, ou seja, Cr$ 799,20, sobre os quais recolheu Cr$ 
128,87 (16% do "SB"). 

Quanto à empresa, no que tange ao fato, cumpre adotar as se
guintes providências, na ocasião do pagamento ao autônomo dos 
50.000 cruzeiros: 

a) A partir de 8-11-74 (Lei 6.135/74): 

1 . reembolsá-lo em importância igual a 8 % do seu salário-base, ou 
sejam Cr$ 63,93 (metade de sua contribuição individual; - e 

2. recolher ao INPS a importância de Cr$ 538,84, correspondente 
a 8 % sobre Cr$ 6.736,80, que representa a diferença entre o 
valor do salário-base do autônomo (Cr$ 799,20) e vinte (20) 
salários-mínimos de maior valor no País (no momento Cr$ 

7.536,00). 

b) Antes de 8-11-74 e até 11-6-73: 

1. adotar providência 1. a acima registrada, respeitados os v,alores 
do salário-base da época - e 

2. recolher ao INPS a importância de Cr$ 3.936,07, correspondente 
a 8% sobre Cr$ 49.200,80 - que representa a diferença entre 
o salário-base do autônomo (CrS 799,20) e o total da retribui
ção pelo serviço (Cr$ 50.000,00). 

Observa-se, através do exemplo oferecido, que a Empresa, ora 
beneficiada pela lei n.O 6.135/74, teve o seu desembolso reduzido de 
Cr$ 54.000,00 (retribuição - Cr$ 50.000,00, mais reembolso ao 
autônomo CrS 63,93, mais contribuição - Cr$ 50.000,00, mais 
con!ribuição p/ o INPS - Cr$ 3.936,.07), - para Cr$ 50.602,,87 
(retribuição 50.000,00, mais reem~bol~o ao autônomo - 63,93, mais 
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contr. p/ INPS - 538,94) resumindo, de Cr$ 54.000,00 para Cr$ ... 
50.602,87, - o que representa, para o seu orçamento fiscal, uma 
ponderável diferença de Cr$ 3.397,13 em um só mês! 

É oportuno enfatizar que a medida, de forma alguma, interferirá 
prejudicialmente, na situação previdcnciária pessoal do autônomo, 
valendo como um tento a mais para a Equipe governamentaL 

Os benefícios pecuniários a que faz jus o autônomo tcm por base 
o seu salário-de-contribuição individual, em nada o alterando a con
tribuição que constitui obrigação da Empresa, ao lhe tomar serviços 
específicos. 

("Tribuna da J ustiça~') 

CORREÇÃO MONETARIA 

Correção Monetária - Licitude da Cláusula Contratual que 
esti,pula COlTeção Monetária. - b lícita a cláusula de contrato de 
promessa de cessão e promessa de compra e venda, que estipule a 
correção monetária do preço a ser pago em prestações. A incidência 
de juros sobre o preço monetariamente corrigido não constitui co
brança de juros sobre juros, nem contraria nenhum dispositivo legal. 

Ac. unânime 7.a C.C. de 18-6-74 - Ap. Cível n.O 82.646 -
Reg. em 20-8-74 - iReI. Desembargador Marcelo Costa - T.]. Est. 
da Guanabara - DOE 3-10-74. 

ALIMENTOS E EXPLOSÃO POPULACIONAL 

Paul A. Samuelson 

Pergunta: O Sr. acha que há recursos potenciais suficientes 
no globo, para satisfazer à crescente população mundial? 

Resposta: Se todos, no mundo, tivessem seis filhos, como minha 
mulher e eu tivemos, isso lançaria uma carga sobre a capacidade de 
recursos do mundo que não poderia deixar de resultar numa exaus~ 
tão muito rápida de recursos naturais insubstítuíveis, numa poluição 
maior, e num padrão de vida mais baixo. Mas cada um de meuS 
seis filhos não terá seis filhos. Estamos conseguindo uma modífi
cação das idéias relativas ao aumento da população. A tendência 
para o zero de aumento de população é muito importante, e oos 
Estados Unidos chegou-se mesmo a ele em meados de 1973. 

Creio que os profetas do dia do juízo final, como o C~ube de 
Roma, que quer zero de crescimento econômico e de aumento de 
população, alertaram o público para um problema real, e há vezes 
em que é preciso exagerar para chegar à realidade. Isso não quer 
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dizer, porém, que eu concordo com as suas análises ou conclusões 
científicas. Não é segredo que um computador é apenas tão bom 
quanto o homem que o programa. E o que temos aqui é apenas 
uma repetição do que aconteceu na Inglaterra em 1800, quando o 
minhtro da igreja anglicana Thomas Malthus declarou que a popu
lação irá aumentar de forma exponencial, mas que os recursos só 
podem crescer Hnearmente e, portanto, teremos uma contradição. Ora, 
por mais do um século, quase há dois, tem-se provado que Malthus 
estava errado. E desconfio que os profetas do dia do juízo final, do 
Clube de Roma, estarão errados. Se canalizarmos a ciência para 
finalidades humanas, acho que poderemos manter-nos na frente não 
apenas no século 20, mas no 21. Entretanto, esta é uma questão que 
merece que nos preocupemos com ela. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COMUNICADO 

De ordem da Egrégia Presidência publica-se na íntegra o Ofício 
Circular recebido do Egrégio Supremo Tribunal Federal. 

Oi. Circular P/GDG 0.0 144 - Em 18 de junho de 1975. 
Senhor Presidente 
Tendo em vista o pronunciamento da Comissão de Regimento 

deste Tribunal, aprovado por esta Presidência, no Processo protoco
lado sob o n.o 4.564/75, em que foi levantada a dúvida quanto à apli
cabilidade do artigo 1.0 da Lei n.O 6.205, de 29 de abril último, no 
que diz respeito a custas previstas no item IV do artigo 308 do Regi
mento Interno, que têm como base "o maior salário-mínimo vigente 
no País", informo a V. Exa. que referido dispositivo está em pleno 
vigor e vigorará até que este Tribunal o mod~fique. 

Assim sendo, a Tabela de Custas do S.T.f'. continua tendo por 
base o maior salário-mínimo vigente no País, na conformidade do 
Decreto n.O 75.679, de 29-4-75. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exa. os protestos 
de minha elevada consideração. 

Djaci Alves Falcão, Presidente 
Ex,celentíssimo Senhor Desembargador José Carlos Ferreira de 

OUveira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

"À Secretaria, para os devidos fins, São Paulo, 27-6-75 . 

.José Carlos Fcneira de Oliveira, Presidente do Tribunal de 
Justiça" . 

D.J..O. 9-7-75 

DIVISÃO - Terras em condomínio - Divi
sibilidade cômoda - Procedência - lnapli
cabllidade, à espécie, das restrições previstas 
no artigo 65 da Lei n~o 4. 504,. de 30 de no
vembro de 1964 - Sentença confirmada. 

As ações de divisão de condomínio não se aplica a proibição do 
artigo 65, da Lei n.o 4.504/64, que exclui a divisão de propriedades 
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rurais em áreas inferiores ao módulo, mormente se o imóvel comporta 
divisão cômoda (TJSP - s.a Câm. Civ.; ap. TI.o 229.632 - São 
Simão; re1. Des. João Batista Garcia; j. S. 7 . 74; v.u.). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. o 
229.632, da comarca de São Simão, em que são apelantes Eunice 
Mourão Figueiredo Silva e outros, sendo apelados José Garcia de 
Figueiredo e sua. mulher: 

Acordam, em Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por 
votação unânime, nao tomar conhecimento do agravo no auto do 
processo e, por igual votação, negar provimento à apelação. 

1 . Os réus, ora apelantes, manifestaram agravo no auto do 
processo (fls. 93 e 94), sob a alegação de que O ~Iagistrado não 
decidiu o pedido de adjudicação da totalidade da "Fazenda Gramado" 
à condômina Eunice Mourão Figueiredo Silva, constante do item 5.0 
da contestação. 

Todavia, no saneador de fls. 91 o MM. Juiz deixou claro que 
as partes são legítimas e que a discussão envolve mérito, vale dizer" 
a decisão apreciaria toda a matéria ventilada na peça preambular c 
contestação, observando-se o rito ordinário. 

O agravo não menciona as razões da ilegalidade da decisão 
recorrida. Além disso, a prova produzida demonstra a inviabilidade 
do pedido de adjudicação uma vez que se trata de imóvel divisível. 
A decisão (fls. 363) apreciou esse pedido dos apelantes e deu-lhe 
solução, indefcrindo-o, justamente por reconhecer que a propriedade 
é divisível (ns. 363). 

2. Trata-se de ação ajuizada pelos autores com apoio nos 
artigos 441 e seguintes do Código de Processo Civil de 1939 e 629 
do C6digo Civil, objetivando a djvisão da "Fazenda Gramado" ~ na 
comarca de São Simão, pedido contestado pelos promovidos c ora 
apelantes sob a alegação de que se trata de área indivisível. Anr
mam que se trata de uma pequena fazenda concebida como unidade 
agropastoril, destinada à produção. Dividida, "se destruiria, descom~ 
pondo-se em inexpressivos fragmentos isolados, aos retalhos". Pre
ferem os contestantes seja o imóvel adjudicado em sua totalidade à 
comunheira D. Eunice Mourão Figueiredo Silva. 

A decisão de fls. 361/366, apoiada nos laudos dos peritos dos 
autores e do Juízo, julgou procedente a ação, fi fim de determinar 
que se proceda à divisão do imóvel "Fazenda Gramado", condenando 
os réus ao pagamento das custas, salários dos peritos estimados em 
Cr$ 4.000,00 para cada um, honorários de advogados arbitrados em 
Cr$ 6.000,00. 
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Insistem os apelantes na reforma da decisão, repetindo os 
argllmentos na contestação, isto é, sustentando que a divisão é impos
sível, face à reduzida área do imóvel, existência de poucas aguadas 
e diversidade de tipos de solo e relevo. Pedem a adjudicação à 
condômina majoritária, D. Eunice Mourão Figueiredo Silva. Acres
centam, ainda, que tendo em vista o Estatuto da Terra, a divisão 
é impossível porque os quillhôes seriam inferiores ao módulo, contra
riando o disposto no artigo 65 da Lei n.O 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, que impede a divisão de propriedades rurais em áreas 
inferiores ao módulo. Insurgem-se contra os honorários. 

3. Todavia, a apelação não pode prosperar. Antes de mais 
nada, de conformidade com o que se decidiu a fls. 363, o bem comum 
é divisível, não tendo o menor amparo legal o pedido de adjudicação 
formulado pelos contestantes a favor de D. Eunice Mourão Figueiredo 
Silva. 

Os peritos dos autores e do Juízo, através de seus laudos, satis
fatoriamente fundamentados e ilustrados com expressivas fotografias, 
demonstraram que o imóvel rural denominado "Fazenda Gramado", 
com a área de 187,80 hectares de diversas qualidades, considerada 
"fazenda" de acordo com o padrão da região, está praticamente 
abandonado. A rigor, não está sendo objeto de nenhuma exploração 
útil e produtiva, não se podendo classificá-la como estabelecimento 
agrícola e nem como fazenda de gado. Cuida-se, ao contrário, con
soante os laudos mencionados, de gleba de terra perfeitamente 
divisível, com possibilidades de divisão cômoda, com aguadas suficien
tes para abastecer todos os quinhões. Atualmente a gleba está pra
ticamente abandonada, segundo os peritos mencionados, o que justifica 
perfeitamente o pedido dos autores, que são proprietários de 1/3 das 
terras, não estando obrigados a concordarem com a adjudicação 
requerida, por ser o imóvel divisível. 

Reportando-se aos laudos dos peritos do Juízo e dos autores, 
demonstrou o Magistrado que o imóvel comporta divisão cômoda, e, 
além disso, segundo a orientação atual da jurisprudência, às ações 
de divisão do condomínio não se aplica a proibição do artigo 65 da 
Lei n.O 4.504, de 30 de novembro de 1964, que exclui a divisão de 
propriedades rurais em áreas inferiores ao módulo. Nesse ponto 
menciona decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, recurso 
extraordinário n.O 66.409, relator Ministro Adaucto Cardoso, citado 
no V. acórdão publicado in Revista dos Tribunais 419/115, além dos 
publicados in Revista dos Tribunais 4,18/141 e 429/132. 

Como no caso se trata de ação de divisão, embora na sua pri
meira fase, improcede a impugnação dos apelantes aos honorários 
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dos peritos, fixados na sentença. Além disso, trata-se de perícia de 
maior complexidade e o valor da causa comporta o arb.itramento 
judicial constante da sentença. Também os honorários de advogado 
foram estimados moderadamente, em apenas 6 % sobre o valor da 
causa, inferior ao míndmo permitido pelo Código de Processo Civil. 
- Custas na forma da lei. 

São Paulo, 5 de julho de 1974. 

Desembargador Dantas de Freitas - Presidente; Desembarga
dor João Batista Garcia - Relator. 

Particilparam do julgamento" com votos vencedores, os Srs. 
Desembargadores Perudo Burnier e Sydney Sanches. 

(BoI. da A.A.S.P, n.o 849, pág. 190) 

DOA'ÇÃO - Meação disponh'el do doador
VaIor - Sua consideração à data da liberali
dade - Inteligência e 'aplicação do artigo 
1. 792 do Código Civil. 

Embora existam vozes dissonantes, a maioria dos doutrinadores 
consagra o entendimento de que se deve tomar por base, nas doações 
da parte disponível, o valor do tempo da liberalidade (TJSP - 4.a 

Câm. Cív.; Ap. n.o 231.916 - São José dos Campos; reI. Dcs. 
Oliveira Andrade; j. 6-6-74; v.u,). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
231.916, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes 
Wanderico R~cardo e sua mulher, sendo apelados Edward Ricardo, 
su?, mullier e outros: -

Acordam, em Quarta Câmar~. Civil do Tribunal d~ Jusüça do 
Estado, por unanimidad~ de votos, adotado o relatório de fls. 127, 
como parte integrante deste, reje itar a preliminar de não conhecimento 
e negar provimento ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

1 . Re}eiJta-se a preliminar de não conhecimento do apelo. 

À causa foi dado o valor de Cr5 500,00, não impugnado pela 
parte contrüria, mas que· evilentemente, não representa a realidade, 
jú que os autores se propõem a anular doação de imóvd no valor 
de Cr$ 80.000,00 em 1952. 

A ação, porém, foi ajuizada em outubro de 1968 e, nessa data, 
o salário-mínimo mensal vigente era de CrS 129,60 (Decreto n.O 
62.461, de 25-3~68), que deve ser considerado para efeito de alçada. 
Supera, portanto, o valor da causa a dois. salários-mínimos. 
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2. No mérito, nega-se provimento à apelação. 

Em 8 de jullio de 1952, Ricardo Marcondes e sua mulher doa
ram ao ora apelado, seu filho, o prédio sito à rua Vilaça n.O 234, 
antigo 24, de São José dos Campos, ao qual deram o valor estima
tivo de Cr$ 80.000,00, declarando que a liberalidade não era feita 
em adiantamente de legítima, mas saindo da meação disponível deles, 
doadoJes, sem nenhum encargo ou condição (fls. 10/11). 

Em 2 de julho de 1953, o doador varão, em testamento público, 
ratificou a doação e retificou o seu valor para Cr$ 250.000,00 escla
recendo que por esse valor havia sido avaliado pelo Fisco Estadual 
e reiterando que a liberalidade saía de sua meação disponível e da 
legítima que caberia ao donatário, com- informação de que o casal 
possuía bens, que descreveu, no valor de CrS 1.157.000,00. 

No inventário dos bcns do doador varão, atendendo reclamação 
de herdeiros, o imóvel foi avaliado judicialmente por Cr$ 250.000,00, 
atribuído à data da doação (fls. 34), e na partílha dos bens, homolo
gada por sentença, confirmada em Segunda Instância, foi trazida à 
colação a doação, verificando-se um excesso de apenas Cr$ 1,42 que 
foi reposto pelo apelado (fls. 42/50). 

Alegam os apelantes que, na época, os doadores não tinham bens 
suficientes para a prodigalidade c assim teria sido infringido o artigo 
1.576 do Código Civil. Mas, como lhes competia, não fizeram ne~ 
nhuma prova nesse sentido. 

A presunção é da veracidade das declarações dos doadores, reite
rada por um deles, no testamento que deixou, com esclarecimento da 
existência de bens suficientes para a liberaHdade. No inventário, 
apareceram tRis bens, consjstentes em dinheiro depositado em esta
belecimento bancário. 

Os próprios autores reconhecem que o casal doador possuía 
dinheiro, embora alegando que estava nas mãos do apelado e que 
somente foi depositada a quantia de CrS 700.000,00 em 4-1-55 (fls. 
101). Essa alegação, confirmada à fls. 15, vem corroborar a decla
ração dos doadores da existência de outros bens suficientes para que 
de sua meação fosse retinida a liberalidade, no valor de Cr$ 80.000,00. 

Acresce mais, como se vê do documento de fls. 84/85, também 
juntado pelos autores, que em dezembro de 1952, o casal doador 
possuía também uma propriedade agrícola e gado em sociedade com 
<> donatário, este no valor superior a Cr$ 135,000,00, e ainda di
nheiro em comum não inferior a Cr'$ 19.000,00. 

A prova, portanto, não favorece a pretensão dos autores, ora 
apelantes. 
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Note-se que o valor dos bens, para efeito de se sab~r se se con
tém ou não na meação disponível do doador, é o da data da libe
ralidade, como dispõe o artigo 1.792 do Código Civil e artigo 488, 
§ 2.°, do Código de Processo Civil de 1939. 

Embora dissonantes as vozes de Francisco Morato (Da Colação, 
RF 84/270) e Carlos Maximjliano (Direito das Sucessões, II/737, 
n.O 1.588), a maioria dos nossos doutrinadorcs consagra o entendi
mento de que se deve tomar por base o valor do tempo da libera
lidade (Clóvis, Código Civil, VI/284; Washington de Barros Mon
teiro, Direito das Sucessões, pág. 294). 

Destarte, como bem assinalou a douta Procuradoria Geral da 
Justiça, "muito embora possa assist.ir razão aos autores, que se sen
tem lesados em seu legítimo direito hereditário, a parte disponível 
constitui liberalidade do doador ou testador para dispô-la livremente. 
O réu foi aquinhoado de maneira privilegiada e preferencial, com 
a maior parte dos bens do '''de cujus" e com o melhor, restando aos 
autores e demais herdeiros, bens fungíveis, suscetíveis à voragem 
inflacionária. Contudo, daí vai grande distância entre a linjusta pre
ferência paterna e o direito dos autores, que nenhum vício compro
varam na vontade dos doadores, de modo a merecer amparo na 
Jusüça para o ato anulatório pretendido". -

A sentença recorrida, portanto, decidiu com acerto e merece 
subsistir. - São Paulo, 6 de junho de 1974 - Desembargador 
Henriq\le Machado, Presidente com voto. - Desembargador Oliveira 
Andrad'e, Relator. - Participou do julgamento, com voto vencedor, 
o Sr. Desembargador Flávio Torres. (BoI. da AASP., n.o 848, 
pág. 187). 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Agravo de Petição D. o DJ-240.877 - I ales - Agvte.: José Anto
nio de Carvanlo - Agvdo.: Sr. Oficial do Cartório do Registro de 
Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 240.877, das comarcas de lales, em que é agravante José Antonio 
de Carvalho e agravado o Sr. Oficial do Cartório do Registro de 
Imóveis, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
sem divergência de votos, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Trata-se de dúvida inversa, levada ao conhecimento do MM. 
Juízo recorrido pelo interessado no registro de dois lotes de terreno 
do loteamento denominado Jardim América, em virtude da recusa 
do Sr. Oficial em transcrever o título através a alega:ção de que devia 
ser averbada a aprovação do loteamento pelo poder público, bem 
como a passagem do imóvel à condição de urbano. 

Entendida como justifcada a recusa do agravado, foi oferecido 
este recurso, tendo a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinado 
pelo seu improvimento. 

A hipótese não é, evidentemente, de mero desmembramento, 
tanto que a escritura de fls. 6 e verso faz referência à compra de 
lotes do loteamento Jardim América. Tal circunstância, aliás, já 
indicava a inviabilidade do registro, posto que os característicos c 
confrontações constantes da escritura acomodam-se a um plano de 
loteamento, isto é, referem-se a outros lotes e a áreas comuns, em 
flagrante contraste com os dados da transcrição anterior. 

Por outras palavras, não atende a pretensão do interessado o 
requisito do artigo 247, item 5.°, do Decreto n.O 4.857/39, como 
se não bastasse a falta da averbação pertinente à passagem do imóve] 
à condição de urbano, conforme reiteradas decisões deste Conselho 
(R.T. n.O 452/104). 

Mas como a espécie, em verdade, é de loteamento, impõe-se, 
antes de mais nada, a sua regularização perante o registro imobi-
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liário, para que se tornem pOSSlvelS as transcrições das escrituras 
definitivas, através o estabelecimento seguro do nexo entre unidade 
autônoma e o todo loteado. 

Desde que se trata de loteamento não inscrito, cujos lotes, já 
foram totalmente vendidos, bastarão a essa regularização as provi
dências sugeridas pelo Oficial Imobiliário, isto é, o oferecimento de 
uma certidão da Prefeitura Municipal, no sentido de que a área pas
sou à condição de urbana e foi loteada mediante sua aprovação, bem 
como a averbação dessas circunstâncias à margem da transcrição aqui
sitiva e o depósito do plano de loteamento, segundo ficou ele aprovado. 

O importante, a respeito- é que aquelas mesmas circunstâncias 
afetaram o registro, daí a indispensabflidade da averbação das modi
ficações havidas, nos termos do artigo 285 do Decreto n.o 4 .857/39. 
E acrescente-se que só o depósito do plano de loteamentO' permitirá 
a individuação dos diversos lotes e, portanto, juntamente com a 
providência da averbação, a observância do princípio da continuidade 
dos registros. 

Correta, dessarte, a sentença impugnada, nega-se provimento ao 
presente agravo. 

São Paulo, 30 de junho de 1975. 

José Carlos Ferreira de Oli\'eira, Presidente 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator 

Gent'il do Carmo Pinto, Vice-Presidente 

Nilo Neto, Advogado 

D.O.I., 15-7-75 

Agravo de Petição 0.0 Dl - 240.945 - Capital - Agvte.: 
P aulo de Souza e Silva Filho ~ Agvda.: Sr. Oficial do 11.0 Car~ 

tório de Registro de Imóveis da comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e djscutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 240.945, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Paulo 
de Souza e Silva Filho, sendo agravada a Sra. Oficial do 11.° Car
tório de Registro de Imóveis: 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. 

Em virtude de dúvida inversa requerida perante a l.a Vara de 
Registros Públicos da Comarca da Capital, entende o agravante que 
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até o trânsito em julgado da decisão proferida naqueles autos, have
ria que prevalecer a prel:1otação de seu título, sem que pudesse a 
Sra. Ofi.cial, como o fez, cancelada e registrar outro título contradi
tório ao seu. 

Requereu, por isso, perante .aquele Juizo permanecesse vigente 
a prenotação de seu título at.é que este Conselho julgasse o recurso 
interposto da r. decisão que julgara improcedente a dúvida inversa> 
cancelando-se conseqüentemente as transcrições feitas posterior,mente 
ao ajuizamento da dúvida inversa. 

O MM. Juiz indeferiu-lhe a pretens,ão, manifestando-se os re~ 

presentantes do Ministério Público de ambas as instâncias pela con
firmação da sentença. 

Preliminarmente, conhece-se do recurso. 

Em acórdão recente, com menção a inúmeros precedentes, sendo 
relator o atual Presidente deste Conselho, asseverou-se ser tranqüila 
a admissão da chamada "dúvida ínversan

, ajuizada perante a Vara 
de Registros Públicos e com recurso para o E. Conselho Superior da 
Magistratura (Acórdãos do E. Conselho Superior da Magistratura, 
Lex, Biênio 1972/1973" págs. 135-138). 

Ora, se assim é, e se a \'dúvida inversa" tem o mesmo procedi
mento imprimido à "dúvida diretaH (arts. 215 a 221, do Decreto n,o 
4.857, de ] 939), apenas invertendo-se a posição dos figurantes nos 
pólos passivo e ativo, em que o Oficial do Registro de Im6veis passa 
de susCÍtante a suscitado, segue-se as decisões pertinentes a incidentes 
surgidos com lielação ao procedimento estabelecido pelo referido de~ 
ereto naverão que ser de.cididos pelos mesmos 6rgãos judicantes, que 
têm competência para a causa principal. 

Destarte, a eficácia da prenotação do título, durante a tramita
ção procedimental da dúvida, é incidente que compete ao MM. Juiz 
da Vara de Registros Públicos decidir e, em grau de recurso, a este 
Conselho, já que disciplinada nos dispositivos retrodtados do Regu
lamento dos Registros Públicos. 

Anota-se, outrossim, que se teve o r. despacho de fls. 25 como 
de manutenção da r. decisão agravada. 

Conhecido o recurso, não há, contudo, como se lhe dar provi
mento. 

Até certo ponto, estaria o a.gravanteassistido de razão. 

É que prenotado o seu título a 12-8-1974, "para a satisfação de 
exigências" (fls. 11), imediatamente suscitou ele. perante o JUlzO de 
Registros Públicos, a respectiva dúvida inversa, ° que impedia o can
celamento da menc.ionada prenotaçã.o até o seu julgamento definitivo> 
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nem podendo a serventuária alegar desconhecimento da existência 
da dúvida, pois obviamente, como suscitada, manifestou-se ela nos 
autos (fls. 11 l. 

E nem se diga que n.a dúvida inversa não há prenotação (fls. 19). 
Se esta, como dito, obedece exatamente ao procedimento estabelecido 
para a dúvida direta, nada impede que se proceda à prenotação, pois, 
do contrário, não restarão suficientemente resguardados os direitos 
dos interessados que a criação jurisprudencial da dúvida inversa obje
tivou acautelar. 

Assim, ou o Oficial prenota o título e o' entrega ao interessado 
para a satisfação de requisitos, podendo este então suscitar a dúvida 
inversa, ou o prenota, caso tal providência ainda não tenha sido to
mada e desde que o requeira a parte, quando recebe os autos para 
impugnar a dúvida argüida, na quaHdade de suscitado. 

Ocorre, no entanto, que tais considerações, carecem, no caso, 
de maiores oportunidades e objetividades, posto que, por acórdão 
datado de 8 de janeiro último, ao ju1gar o Agravo de Petição n.o 
238.480" decidiu este Conselho, por unanimidade, confirmar a r. de
cisão do MM. Juiz da 1. a Vara de Registros Públicos que julgou im
procedente a dúvida inversa suscitada pelo agravante, o que, nos ter
mos., do art. 218, do R.R.P., determinaria de qualquer maneira o can
celamento da prenotação que o agravante objetiva restabelecer. 

Destarte, como bem assinalou o douto Curador de Registros Pú
blicos, só lhe resta, a esta altura, valer-se das vias ordinárias para a 
defesa de seus eventuais direitos. 

Anota-se, à derradeira, que não se abordou a questão de can
celamento dos registros posteriores à prenotação e referidos na inicial, 
por ser matéria estranha ao procedimento de dúvida, seja inversa ou 
direta, mesmo porque o próprio agravante disso se apercebeu, já que, 
em seu recurso, simplesmente se limita a bater pelo restabel,eci
mento da prenota,ção prematuramente cancelada (fls. 21/22). E de 
qualquer forma, com a confirmação da r. decisão que julgou a dúvida 
jnversa improcedente, a questão encontra-se superada. 

Em suma, conbece-se do recurso, mas nega-se provimento. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 7 de maio de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar
tins Ferreilra, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Gen
til do Canno Pinto, Vice-Presidente; Dras. Deyse Souza e 
Silva! e Mariza Souza Silva, Advs. 
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Agravo de Petição n.o DJ-241.942 ~ Capital - Agvtes.: Ida 
Cirnino e Acheropita Assunta Chnino ~ Agvdo.: Oficial do 14.0 

Cartório de Registro de Imóveis da Capital. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e· discutidos estes autos de Agravo de Petição 
TI.o 241.942, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Ida 
Cimino e Acheropita Assunta Cimino e agravado o Oficial do 14.0 

Cartório de Registro de Imóveis da Capital, 

Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratufa por 
votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial do 14.0 Cartório de 
Regis'lros de Imóveis da Comarca da Capital, que recusou proceder 
à inscrição de um compromisso de venda e compra, por instrumento 
particular, em que figuram como vendedor Construtora de Lucca 
Ltda., e como compradoras Ida Cimino e Acheropita Assunta Cimino. 

Julgada procedente, recorreram da decisão, tempestivamente, as 
interessadas, manifestando-se os doutos representantes do Ministério 
Público de ambas as instâncias por sua confirmação. 

E~ realme_nte, essa é a solução a ser dada à espécie. 

O título apresentado a registro não está. conforme com a inscri
ção de incorporação de condomínio quanto à denominação do edifício 
onde se localiza a unidade 'lUtônoma adquirida pelas recorrentes. 

Tal divergência impede o registro à vista do princípio da conti
nuidade que preside e confere estabilidade e segurança ao s.istema 
imobiliário brasHeiro. 

Não bastasse esta disconformidadc o título não está perfeita
mente apto ao registro quer pela falta de apresentação das certidões 
negativas do INPS e FUNRURAL, quer pela qualificação da vende
dora, iJ1completa e sem prova de apresentação por parte de quem por 
ela assinou o contrato. 

Destarte, é de se manrer a decisão recorrida, por seus próprios 
'c jurídicos fundamentos. 

Quanto à pdUca de do1o por parte das imobiliárias e finaocia
doras, em detrimento dos direitos dos recorrentes como lembram as 
razões de recurso, é matéria qUê refoge aos lindes objetivos deste 
procedimento. 

Nega-se, de conseguinte, provimento ao recurso. 

São Pauto, 3 de julho dg 1975. 
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aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente; Márcio l\'lartins 
Ferreira - Corregedor Geral da Justiça c Relator; Gentil do 
Carmo Pinto - Vice-Presidente. 

Adv. Drs.: Luiz Nelson Cimino, Geisa Rolim Cimino e Fran
cisco Paschoal Bianco. 

D.J.O, 15-7-75 

Agravo de Petiç.ão n.o DJ-242.166 - Capital - Agvtes.: Farid 
Miguel Haddad e outro - Agvdo.: Oficial do Cartório de Registro 
de Imóveis d,~ Capital. 

ACORDÁO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n ;o 242.166, da comarca da Capital, em que são agravantes Farid 
Miguel Haddad c outro, sendo agravado o Sr. Oficial do Cartório 
de Registro de I móveis da Capital. 

Acordam Os membros do Conselho Superior da MagistrahIr3, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Adiou o Sr. Oficial o registro da escritura trazida pelos agra
vantes, escudado em duas ordens de considcrnções, primeira, a de 
que representa o ne,gócio uma transação entre uma sociedade anô
nima e os seus próprios diretores, vedada absolutamente pelo artigo 
120 do Decreto-lei n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940, e segunda, 
a de que as medições constantes do título não corrcspondem às da 
transcrição anterior. 

Irresignados os agravantes com a decisão que julgou o procedento 
a dúvida, ofereceram aqueles o presente recurso, cujo improvímento 
foi sugerido pela Douta Procuradoria Geral da Justiça. 

O improvimento se impõe, realmente: 

O indigitado artigo 120 da Lei das Sociedades Anônimas, Decre~ -
to-lei n.o 2.627/40, não admite dúvidas a propósito da impossibi
lidade da interve,mção dos diretores nas operações sodais, quando os 
seus intere.sses estejam em conflito com os da companhia, confron
tação que, na espécie dos autos, fica evidenciada pela natureza do 
contrato e pela circunstância de que a sociedade esteve representada 
pelos p-1!'6prios outorgados compradores. 

]nsdicutive~ , outrossim, que, em face da ocorrênda do conflíto 
e da ausência das providências destinadas à proteção dos interesses 
da companBilia e de todos os acionistas, principalnlente os das mino
rias, nulifica-se a operação social, apesar da ratiiicação assemblear 
posterior, visto que aioda assim não ficaria arredada a eventualidade 
de abusos de maiorias e de ratificações de ilegalidades. 
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Nesse sentido, aliás, a opinião valiosa de Sylvio Mafcondes, que 
~ooiado n.o Brilhante Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (LJarcy de Arruda Miranda Jr., "Repertório de Jurisprudêncía 
do Código Comercial", vai. 2, tomo I, págs. 412 e seguintes), defende 
a inviabilidade da ratificação ou da repetição do ato incriminado: 
"Ora, afirmar que a norma contida no artigo 120 é de ordem pública, 
poís visa. tutelar os interesses sociais e mesmo de terceiros, e, mais 
precisamente, o capital social, em homenagem a respeitáveis prin
cípios de moral e previsão, é afirmar, também, que a sua violação 
acarreta a nulidade do ato ou contrato, nulidade esta que é absoluta 
e insanável, justamente porque na violação da ordem jurídica está 
compreendido o conceito de ilicitude jurídica" ("Problemas de Di
reito Mercantil", pág. 237, Max Limonad, 1970). 

Enfocada a questão por esse modo, mesmo porque outro enfo
que seria inadmissível, por estarem em jogo os interesses mais altos 
da coletividade e assim se tratar de matéria de ordem pública, inques
tionável que a dúvida versa sobre a validade mesma do contrato 
incriminado e, por conseguinte, que à recusa do registro podia chegar 
o exame levado a efeito pelo Oficial Imobiliário. 

A decisão recorrida, por outro lado, também deve subsistir com 
relação ao segundo fundamento, dada a não coincidência dos carac
terísticos do imóvel, como constam da transcrição an~erior e do título 
levado a registro. 

Essa coincidência constitui requisito indispensável da transcri
ção e por isso deve ser exigida de maneira intransigente e absoluta 
(Serpa Lopes, "Tratado dos Registros Públicos", 4.° vol., pág. 429, 
Livraria Freitas Bastos, S.A., 1962). 

Não importa que a diferença seja mínima: o fato é que os inte
ressados devem adequar os característicos constantes do título com 
aqueles da última transcrição, ou promover a retificação dos desta, 
para que não reste desatendido o púncípio fundamental da continui
dade dos registros, cuja inobservância prejudica a verificação da 
certeza do domínio. 

São Paulo, 30 de junho de 1975. 

::.ta) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; MarcioMar .. 
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justi~-a e Relator; Gentil 
do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Dr. Francisco Augusto 
da Costa Porto, Advogado. 

D.O.J., 15-7-75 

Agra,'o de Petição n.o OJ .. 242.428 - São Paulo - Agvte.: Ageu 
Gerônimo de Souza - Agvda.: Sra. Oficial do 10. 0 Cartório de 
Registro de Imóveis. 
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ACORDÃO 

Vistos, relatados 'e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 242.428, da comarca de São Paulo, em que figuram como agra
vante Agcu Gerônimo de Souza e como agravada a Sra. Oficial do 
10. o Cartório de Registro de Imóveis. 

Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, dar provimento ao recurso. 

Cuida-se de dúvida suscitada pela Agravada, que se reC\!lSOU a 
transcrever a escritura de compra e venda de fls. 5-'6, sob a alegação 
seguinte: "consider-ando que a transcrição aquisitiva não faz menção 
às medidas do terreno nem à designação dos lotes, entendo não ser 
possível efetuar o registro pretendido sem ferir o pdncípio da conti
nuidade" (fIs. 3). -

O MM. Juiz deu-lhe razão, julgando procedente a dúvida (Os. 
54-58), o que ensejou a interposição do presente recurso, mani1es
tando-se os doutos representantes do Ministério Público de ambas as 
instâncias por sua confirmação. 

:b de ser provido o recurso. 

Na lição de Serpa Lopes, "um princípio devem todos ter em 
vista, quer o Oficial de Registro, quer o próprio Juiz: em matéria de 
Registro de Imóveis toda a interpretação deve tender para facilitar 
e não para dificultar o acesso dos títulos ào Registro, de modo que 
todH a propriedade imobiliária e todos os direitos sobre ela recaídos 
fiquem sob o amparo do regime do Registro Imobiliário e participem 
dos seus benefícios" ('fratalo dos Re"gistros Públicos, cd. de 1960, 
vol. lIj346). 

Destarte, s6 com extremado rigor poder-se-ia negar o registro da 
escritura de fls. 5-6, sob pretexto de que sua transcrição fere o princí
pio da continuidade dos registros, adotado em nosso sistema regis
tráfico 

~ que, consoante reiteradamente, decidido por este Conselho, a 
falta de menção de área do imóvel, na transcrição anterior, feita antes 
da vigência do Decreto n.O 4.857-39, não impede o registro de tít.ulo 
posterior; presumindo-se então que as partes agiram de boa-fé (Agra
vos de Petição D. Os 146.181, de Itapecerica da Serra, relator Desem
bargador Olavo Lima Guimarães e 196.974, de São Paulo, relator 
Desembargador R:odrigues de Alckmin). 

Ora, no caso dos autos, mencionou-se na escritura a ser trans
crita que a área transacionada, parte do imóvel transcdto sob n.o 
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565, é de 10.000 m2, individuando-se c designando-se, outrossim, os 
dez lotes que a compõem com letras e números (cada um com mil 
metros quadrados). 

Por outro lado, a escritura menciona ainda as conrrontações da 
área vendida, que perfeitamente se enquadra dentro da confrontação 
traçada da área maior, bastando cotejá-la com a escritura de Hs. 11-14, 
com a certidão da transcrição sob n.o 565 fls. 7-8) e com as plantas 
de fls. 17 'e 51, para se concluir quão correta é essa assertiva. 

E nem se diga que resta a questão não esclarecida da confron
tação na nova escritura e citada pela suscitada. f: que logrou o agra
vante, com muita acuidade, demonstrar que a escritura mencionou 
todas as três confrontações que já constavam da transcrição anterior 
e que são três vias públicas, inalteradas nos últimos decênios: Rua 
Alicke, Banustarke e Pasternake (fls. 67-68), sendo que o último lado 
do quadrilátero fez divisa com o próprio alienante (basta simples per
passar visual pela planta de fls. 17 para tal sc constatar). 

De outra parte, não há que se dividir o imóvel transacionado em 
dois blocos (cada um com cinco lotes), JlaTa perquirição de suas con
frontações, já que a alienação foi de toda a -área de dez mil metros 
quadrados como um só bloco, sendo a menção aos lotes feita não só 
para efeito de identificação e designação, mas também e principal
mente para que a nova escritura se pusçsse de acm'do com a trans
crição anterior, e assim assegurando o princípio da continuidade dos 
registros. 

Aliás, a própria suscitante da dúvida reconheceu que a escrítura 
estava em termos de ser transcrita, quando asseverou: "Os elementos 
apresentados pelo ilustre advogado do impugnante parecem, realme·n
te, demonstrar que a transcrição anterior, do 5.° Cartório de Regis
tro de Imóveis, certificada a fls. 7/8, diz respeito à área assinalada 
na planta de fls. 17, que é, aliás, mencionada expressamente na es
critura de que resultou aquela transcrição (cf. fI. 12)" (fi. 39). E 
só não procedeu ela ao registro, por entender, no que - acrescente-se' 
- agiu acertadamente, que, em se tratando de análise de prova ofer
.tada pelo apresentante do título, "só mediante determinação judicial 
será lícita a transcrição ora pretendida (fI. 39). 

Resta finalmente dizer que a assertiva do MM. Juiz, não cons
tante aliás da suscltação da dúvida t de que a transcrição buscada "im
portaria no reconhecimento e legitimação, às avessas, de um lotea
mento não inscrito (fI. 56), não se aplica ao caso do,g autos, posto se 
tratar de loteamento anterior, em CCf'ca de Uni decênio, ao Decreto-lei 
n.O 5>8-37, que assim, quando de sua vigência, já o. encontrou conso
lidado (vide artigo 1.0, § 2.°, das disposições transitórias do Decreto 
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D.O 3.079, de 15-9-1938, regulamentador do Decreto-lei n.o 58-37, 
e que defme os loteamentos em curso aos quais ambos se aplicam. 

Em suma, dá-se provimento ao recurso para que se proceda à 
transcrição da escritura de fls. 5/6, obviamente atendidas às exigên
cias de natureza fiscal mencionadas pela r. sentença, a fl. 58, "in fine". 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 11 de julho de 1975. 

aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; l\Iárcio Mar
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Refator; Gentil 
do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Dr. Angelo Villaça 
Scaglione, Advogado. 

D. O. 24-7-75 

Agravo de Petição 0.6 DJ-242.580 - Votuporanga - Agvtes.: 
Felix Rober'to dos Santos e sua mulher. - Agvdo~: Sr. Oficial do Re
gistro de Imóveis da comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 242.580, da Comarca de Votuporanga, em que figuram como 
agravantes Felix Roberto dos Santos e sua mulher e como agravado 
o Sr. Oficial do Registro de Imóveis daquela Comarca, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unanime, negar provimento a recurso. 

Cuida-se da dúvida suscitada pelo agravado, que se recusou a 
efetuar o registro da escritura de divisão amigável, de fls. 4-6 V., sob 
a alegação de que a divisão feita infringe o módulo fixado para a 
região-, que é de 25 ha., posto que o quinhão dos agravantes é de 
apenas 15,81,06 ha. 

Impugnada a dúvida, o MM. Juiz a teve por procedente, o que 
ensejou a interposição do presente recurso, manifestando-se o Minis
tério Públlico, em ambas as instâncias, por sua confirmação .. 

E esta, é, realmente, a solução a ser dada à espécie. 

Embora já tenha proferido decisões no sentido preconizado pelos 
agravantes, qual seja a inaplicabilidade das normas proibitivas do Es
tatuto da Terra quando se tratar de divisão extintiva de condomínio 
{agravos de petição nOs. 203.309, de Serra Negra, e 212.362, de Jun-
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diaí - "Acórdãos do Conselho Superior da Magistratura ~ Biênio 
1972-1973", Lex, pág. 10 e 55), a verdade é que este Conselho, mais 
recentemente, reformulou seu anterior entendimento, cons'oante se vê 
dos acórdãos referentes aos agravos de petição n.os 235.884, de São 
Paulo, e 238.570, de Santa Rosa do Viterbo. 

Assim é que daquele primeiro acórdão c01he-se a seguinte pas
sagem, que bem demonstra a proibição legal de que, em divisões como 
a dos autos, haja infringência ao módulo estabelecido pela "INGRA": 
'<Nesse sentido, os textos induvidosos do artigo 65 e parágrafos da 
Lei n.o 4.504-64 (Estatuto da Terra), dentre os quais alcança notável 
destaque o referente à divisão proibida nas sucessões "causa mortis" 
e partilhas judiciais (parágrafo primeiro), num intuito que, ademais, 
restou confirmado com a edição do Decreto-lei n.O 57, de 18 de no
vembro de 1966, cujo artigo 11 rcafirma a proibição mediante as ex
pressões "transmissão a qualquer título" (Agr. Pct. n.o 235.884, de 
S. Paulo, j. 28-8-74). 

Pois bem, essa referência às normas legais, disciplinadoras da 
matéria, deve ser em verdade completada com a Lei n.o 5.868, de 
12-12-72, que criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e com o 
Decreto n.O 72.106, de 18-4-73, que a regulamentou. 

Com efeito, reafirmou o artigo 8.° da mencionada Lei que, "para 
fins de transmissão, a qualquer título, na forma do artigo 65, da Lei 
n.O 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá 
ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do mó
dulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento 
fixado no parágrafo 1.0 deste artigo, prevalecendo a de menor área". 

Por sua vez, o Decreto n.o 72.106, ao regulamentar dtada Lei, 
e para que não houvesse qualquer dúvida, explicou "in verbis": 
"Para fins de transmissão a qualquer título, divisão em partilha ju
dicial ou amigável, divisão de condomínio, nos termos dos artigos 65, 
da Lei n.O 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 8.°, da Lei n.O 5.868, 
de 12 de dezembro de 1962, nenhum imóvel furai poderá ser des
membrado ou dividido em área de tamanho inferior à prevista no 
artigo 8.°, da Lei n.O 5.868, de 12 de dezembro de 1972". 

E o próprio E. Supremo Tribunall Federal refonnulou seu en
tendimento anterior (R.T.l. 52-331), ao asseverar, recentemente, que 
"ex vi" dos arts. 65, da Lei n.o 4.505-64, e 11, do Decreto-lei n.o 
57-66, é inadmissível a divisão da gleba em quinhões menores do que 
os módulos, ainda que para fazer cessar o condomínio entre os co
-proprietários. O fim da lei, no caso, é o de evitar a proliferação de 
minifúndios anti-econômicos e deve preponderar sobre a literalidade 
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do dispositivo. (RE n. O 78.048 - SP' j reI. Min. Aliomar Baleeiro, j. 
17-5-75, 1.a Turma, v. u.). 

Destarte, não há como se proceder ao registro da mencionada 
escritura, lavrada "contra Icgem") restando, em conseqüência, preju
dicada a questão da ret~ficação de área, aliás abordada pela r. sen
tença sem que fosse objeto da dúvida suscitada. 

Por tais fundamentos, nega-se prõvimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 11 de julho de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, P.FCsidente; Márcio Mar
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Gen
til do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Dr. Waldir de Melo 
Carvalho, Advogado. 

. D.r.O. 24-7-75 

Agravo de Petição 0.° 242.631 - São Paulo - Agvte.: Con
venções Buffet e Restaurantes Ltda.- Agvdo .. : Oficial do 3.p 
Cartório de Registro d~ Imóveis. 

AC6RDÃO 

Vistos, relatados c discutidos, estes autos de Agravo de Petição 
n. o 242.631, da Comarca de São Paulo, em que figuram como agra~ 
vante Convenções, Buffet e Restaurantes Ltda. e como agravado o 
Sr. Oficial do 3.0 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso., para manter a 
r. sentença agravada, posto que, embora a dúvida improceda no 
tocante ao requisito do artigo 2.52, inciso 5.°, do Decreto 0.° ..... . 
4.857/39 (característicos c confrontações do imóvel), por inaplicá
vel a contratos de locação, consoante a conhecida lição de Serpa Lo
pas (Tratad.os Registros Públicos, 1960, vol. IV /445/446), não há 
contudo como se afastar a procedência da dúvida quanto às demais 
exigências realçadas na r. sentença: a) falta de comprovação da re~ 
presentação das pessoas jurídicas intervenientes no ato e de que têm 
os representantes poderes para contratar; b) não ser a locadora pro
prietária do. imóvel, que continua pertencendo à Municipalidade de 
São Paulo, consoante se vê da recente Lei Municipal 0.° 8.180, de 
17/12/1974 (fls. 36), sendo a locadora segunda cessionária da "con
cessão de uso" (contFato administrativo) feita pela Prefeitura a ter
ceiro (vide fJs. 22/33), questão que inclusive não pode ser suficien
tement e examinada, por omitirem os autos detalhadas informações 
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sobre quais os registros a respeito do imóvel figurantes no Registro 
Imobiliário. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 11 de j,ulho d,? 1975 

aa.) J0Sé Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 
Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator 
Gentil Carmo Pinto, Vice-Presidente 
Df. Luiz Gonzaga de Camargo Aranha, Advogado 

D.J.O. 24-7-75 

Agravo de Petição n.O DJ ....... 242.901- São Paulo - Agvtes.: 
Joaquim Teixeira Mesquita e sua mulher Maria Cavalheri Mesquita 
- Agvdo.: - Oficial do 2.0 Cartório de Registro de imóveis da 
capital. 

ACORDÃO 

Vistos, relata.dos e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
fi.o 242.901, da Comarca de São Paulo, em que figuram como agra
vantes Joaquim Teixeira Mesquita e sua mulher Maria Cavalheri 
Mesquita e como agravado o Sr. Oficial do 2.0 Cartório de Registro 
de Imóveis da Capital, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Cuida-se de dúvida suscitada pelo agravado, que se recusou a 
efetuar o registro e arquivamento dos documentos referentes a incor
poração do "Edifício Dona Júlia", sito à Rua Desembargador Vale 
D. O 9 1, nesta Capital, sob alegação de que, conforme determrnações 
do MM. Juiz Corregedor Permanente, o alvará de construção deve 
ser apresentado no original e não por "xerox" c ° atestado de idonei
dade financeira, firmado pelo Banco do Brasil, deve referir~se ex
pressamente ao empreendimento lançado c consignar o valor global 
da obra, requisitos faltantes no atestado apresentado. 

A r. sentença de fls. 141-144 acolheu os fundamentos da dúvida, 
tendo-a por procedente, e acrescentando que o atestado de idoneidade 
financeira haveria que ser firmado "por quem tem poderes para repre
sentar a entidade financeira", e nunca "por um gerente e um cbefe de 
serviço de uma simples agência" (fls. 143). 

Os doutos representantes do Ministério Público de La e 2.a 

Instâncias opinaram pela confirmação da L sentença. Entendem que 
a exigência da apresentação do alvará de construção no original e 
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não por "xerox" é ilegal, procedendo a dúvida, no entanto, pelos de
mais fundamentos. 

Em que pese o zelo do MM. Juiz Corregedor Permanente, a exi
gência de que o "alvará de construção" seja apresentado somente no 
original fere o disposto nos artigos 365, inciso UI, do Cód. de Pro
cesso Civil, e 32, § 10, da Lei n.o 4.591, de 16-12-1964, de 
29-11-1965. 

Destarte, o documento de fi. 60 (anterior 57) - "alvará de li
cença de construção", apresentado por "xerox" devidamente autenti
cada, faz, nos Itermos da legislação processual citada, "a mesma prova 
que o original", a par de ter a lei específica mencionada, a de n.O 

4.591-64, expressamente admitido a apresentação "de cópia da licen
ça de construção". 

E quanto ao prazo de validade do alvará, bem demonstraram os 
agravantes a sua nenhuma pertinência com os respectivos registro e 
arqu~vamento no Registro Imobiliário, já que diz respeito tão-somente 
ao início das obras, cuja disciplina e fiscalização cabem à Municipa
lidade, encontrando-se o edifício, aliás, em fase final de construçao. 

Sob esse fundamento, portanto, a dúvida mostra-se improce
dente. 

Já sob o outro fundamento, qual seja o de não estar o atestado 
de idoneidade financeira de fI. 40 (anterior 35) de acordo com os re
quisitos exigidos pelo art. 32, alínea "o", da Lei n. o 4.591, de 
16-12-1964, e pelo art. }.O, aLÍnea "o", do Decreto n,o 5.815, de 
8-3-1965, há de se convir estar o MM. Juiz e o agravados assistidos 
em parte de razão. 

Em pdmeiro, não se reporta ele à incorporadora Maria Cava
lhed Mesquita, sendo de desvalia toda a argumentação dos agravan
tes para contornar a omissão, cabendo inclusive lembrar que a incor
poradora, em vários documentos, qualificou-se como industrial fls. 
4-5-6), com o que mais se justifica a necessidade da atestação de sua 
idoneidade financeira. 

E em segundo, à toda evidência, como bem frisou o douto pro
curador oficiante, "não se pode, por melhor boa vontade que se te
nha, admitir que o documento dé fI. 35 atual 40) seja um atestado 
de idoneidade financeira" fl. 164). 

É que simpl.esmente diz ele que ° incorporador "é correntista 
em nossa Agência,. nada constalJdo em seu desabono" n. 40), o que 
em absoluto corresponde aos fins objetivados pela legislação especí
fica retrocitada. 
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Se em verdade no atestado não há necessidade, ao contrário por
tanto do preconizado pelo MM. Juiz, de mencionar-se que a idonei
dade financeira do incorporador é atestada pelo custo global da obra, 
não só porque se trata de idoneidade e não de capacidade financeira, 
como também porque pode o incorporador, sem condições de fjnan
ciar sozinho o empreendimento, operar inclusive como captador de 
recursos para sua realização" fato é que o atestado há que se repor
tar especificamente à legislação que o criou e ao empreendimento 
objetivado. 

Se assim não se entender, poderá o Banco ser levado a erro, 
passando atestado de idoneidade financeira para um fim e utilizá-lo 
o cliente para fins de incorporação, da qual sequer tinha o Banco 
conhecimento. Já a menção do empreendimento, evitará que um mes
mo atestado seja utilizado para mais de uma. incorporação. 

Por outro lado, o atestado deve mencionar desde quando o in
corporador é cliente do Banco este deverá ser, consoante a exigência 
legal, estabelecido no País há mais de cinco anos), pois, quanto mais 
antigo o cliente, melhores condições terá o Banco para aquilatar da 
idoneidade do incorporador, seu conceito c seu modo de atuaF em 
empreendimentos precedentes. 

Finalmente, quanto à exigência do MM. Juiz, não constante aliás 
da dúvida, de que o atestado deve ser firmado "por quem tem pode
res para representar a entidade financeira" e não "por um gerente e 
um chefe de serviço de uma simples agência", como ocorreu na es
pécie, é ela destituída d esupedâneo jurídico. 

E que nas agências bancárias, os gerentes, como é sabido, atuam 
na qualidade de prepostos, podendo assim emitir documentos como 
o atestado de idoneidade financeira de que se trata. Aliás, eles me
lhor do qtlC ninguém, mercê do cadastramento feito de seus clientes, 
é que podem atestar a respeito de sua idoneidade. Destarte, passado 
o atestado pelo gerente da agência ou pelo representante legal do 
banco, o seu valor jurídico é o mesmo. 

Por conseguinte, em harmonia com todo o exposto, sendo a dú-
vida procedente em parte, nega-se provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo~ 11 de julho de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Gen
til do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Dr. Sidnei de Oli
veira Lucas, Advogado. 
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Agravo de Petição 0.° DJ-243.081- São José do Rio Preto -
Agvtcs.: Albino Seloto e sua mulher Gcrvásia Chessa Seloto -
Agvdo.: Escrivão Interino do 2.0 Cartório de Registro de Imóveis da 
comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 243.082, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são 
agravantes Albino Selo to e sua mulher Gervásia Chessa Seloto, sendo 
agravado o Escrivão Interino do 2.° Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca; 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Apresentada a registro, pelos agravantes, a escritura de compra 
e venda de fls. 5/6, em que foram outorgantes vendedores Paulo 
Nogueira de Freitas e Jorge Ayruth e suas mulheres, e referente a 
vários lotes da gleba de terras denominada "Vila Aliança", situada 
no perímetro suburbano da cidade de São José do Rio Preto suscitou 
o Oficial Imobiliário a sua dúvida em efetivar a transcrição, salien
tando a falta de área disponível, posto que toda a gleba já fora 
alienada a Chicrala BouIos e a José Oscar Mangeon (transcrições 
n.Os 29.003 c 31.370), e a falta de regularização do loteamento, 
bem como serem necessários o oferecimento de certidões negativas 
de impostos e a comprovação de que o imóvel passou à condição de 
urbano. 

Verificou-se em seguida, porém, com o processamento regular 
da dúvida, que a hipótese não era propriamente de falta de disponi
bilidade de área, uma vez que a venda feita aos referidos Chicrala 
Boulos e José Oscar Mangeon fora apenas parcial, no sentido de que 
as áreas então transferidas correspondiam às metades ideais dos 
vendedores e de que os compradores deviam respeitar as vendas já 
efetivadas, de 29 lotes, a serem oportunamente desmembrados da 
gleba total e demarcados (pIs. 30/31 e 32/33), pormenor não escla
recido nas transcrições n. Os 20. 003 c 31. 370. 

O MM. Juizo "a quo", ao decidir a dúvida, dispensou o ofere
cimento das certidões negativas de impostos e do comprovante relativo 
à condição do imóvel, mas entendeu necessária a inscrição do lotea~ 
mento, determinando, como conseqüência do reconhecimento da 
disponjbiJidade da área, a retificação da transcrição n.o 29.003, 
pertinente à venda a · Chicralia Boulos, para ai constar a reserva 
relativa aos 29 lotes. 
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Tal decisão motivou o recurso dos agravantes, tendo a Douta 
Procuradoria Geral da Justiça opinado pela necessidade da audiência, 
em ação própria, dos titulares daquelas transcrições, assim se apu
rando, .outrossim, as condições atuais da gleba e a sua ocupação por 
aqueles que eventualmente adquiriram os diversos lotes. 

A razão está, em última análise, com a Douta Procuradoria, 
visto que a transcrição d~\ indigittada escritura, como a querem os 
agravantes, fere o princípio da continuidade dos registros, cuja 
observância é indispensável à certeza e visibilidade do domínio. 

Assim é. realmente, porquanto os característicos e confronta
ções do imóvel objeto da escritura, reI a ti vos a um loteamento, não 
guardam qualquer relação com os dados constantes da transcdção 
anterior, isto é, a de n.O 39.918. ' 

Está claro que não basta s6 a regularização do loteamento 
perante o registro imobiliário, a qual, aliás, poderá ser akançada, 
ao contrário do que assevera o decisório impugnado, através a 
simples averbação do loteamento à margem da transcrição aquisitiva, 
por se tratar de área já consolidada de fato, vendida e ocupada, e, 
portanto, de ausência da obrigatoriedade de que trata o artigo 1.° 
do Decreto-tei n.o 58-37. 

Mas também se mestra indispensável a regularização das trans
crições de n. Os 29. 003 c 31 . 370, pertinentes às aquisições feitas por 
Chicrela Boulos e José Oscar Mangeon, visando a individualização e 
caractcriza!rão corretas das áreas respectivas. 

A verdade, a prop6sito~ é que essas transcrições em hipótese 
alguma podiam ter sido efetivadas, pois o Oficial Imobiliário, ao 
concretizá-las, desatendeu a norma expressa no artigo 247, item 5.°, 
do Decreto n.o 4.857-39: vale dizer, em poucas palavra~ que, sem 
a regularização anterior do loteamento, eram absolutamente inviáveis 
esses registros, em virtudes das al!lsências de adequadas individuações 
c caracterizações das áreas transmitidas. 

Evidente, por outro lado, que esse erro não justifica um outro; 
quer dizer, nesse passo, que só a circunstância de ter o Oficial Imobi
liário registrado erradamente essas transmissões não justifica o defe

. rimento do registro que ora se pretende, pois persísIJria a inobser
vância do requisito legal inarredável. 

Nessas condições, duas são as alternativas possíveis: ou provi~ 
dencia-se a retificação das escrituras outorgadas a Chicrala e a 
Mangcon, individuando-se as áreas adquiridas em conformidade com 
o loteamento, bem assim a regularização concomitante deste perante 
o registro imobiliário; ou a apuração judicial da. situação atual de 
toda a gleba, em ação pr6pria e com a audiência dos titulares das 
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transcrições números 29.003 c 31.370, como muito bem sugeriu 
a Douta Procuradoria Geral da Justiça. 

E acrescente-se que, a regularização do loteamento, de rigor 
também a prova de que o loteamento foi aprovado pelo poder 
competente e a de que o imóvel passou regularmente à condição de 
urbano, uma vez que tais circunstâncias, por afetarem o registro, 
devem ser devidamente a\lerbada, em obediência ao que ordena o 
artigo 285, do Decreto n.o 4.857-39; e, afinal, que a certidão nega
tiva de impostos, segundo a natureza do mesmo imóvel, deve referir-se 
à época em que a transcrição se concretiza. 

Dessarte, procedente a dúvida, nega-se provimento ao agravo. 

São Paulo, 12 de agosto de 1975. 

(ala) losé Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente; Márcio 
Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto - Vke-pr-esidente; Wandertey 
ROll1nnO Calil e \Vanclcrley Oliveira Lima - Advogados. 

n.J.o. 23 ~8 ~75 

Agravo de petição n.O DJ-243.6t5 - Poá --' Agvte.: Drógenes 
Santos Pinto - Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petlçao 
0.° 243.615, da comarca dc Poá} em que é agravante Diógenes 
Santos Pinto, sendo agravado o Sr. Oficial do Registro de Imóveis 
da Comarca, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em conhecer do recurso como de agravo de 
petição e determinar o seu regular processamento. 

Julgada procedente a dúvida suscitada pelo serventuário inte
ressado, manifestou o apresentante do título, no qüinqilidio legal, o 
seu "recurso ao CooseUlO da Magistratura" , processado como apelação 
pelo j uizo <Ia quo". 

O recurso cabível, todavia, como assinalou a Douta Procuradoria 
Geral da Justiça, é o de agravo de petição. 

Em consonância com o preceito cio artigo 220 do Decreto 0.° 
4.857/39, clispõe a Lei de Organização Judiciária em vigor que, 
nas hipóteses como a dos autos, o recurso cabível é o de agravo de 
petição, interposto para o Conselho Superior da Magistratura (Código 
Judiciário do Estado, artigos 64, VI, e 68, IV). 

A circunstância do novo Código de Processo Civil ter abolido 
o agravo de pe6ção evidentemente implicou na subtração automática 
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desse recurso nos processos administrativos de dúvida, quando é 
certo que a competência do legislador estadual pura dispor a respeito 
permaneceu intocada, posto que continua em vigor o já mencionado 
artigo 220 do Regulamento dos Registros públkos,. 

Conseqüentemente:, feitas as devidas anotações, deverão os autos 
retornar ao ' Juízo de origem, para regular processamento do reclamo, 
devendo o Magistrado apreciar o agravo, interposto, mantendo ou 
reformando a decisão recorrida. 

São Paulo, 12 de agosto d.:. 1975. 

aa) José Carlos Ferreira. de Oliveira - Presidente do Tribunal de 
Justiça; Márcio Martins FerreIra - Corregedor Geral da Jus
tiça e Relutor; 'Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente 

0.1.0. 23-8-75 

Processo de Recurso n.O 5/75 - GAPRE-4 - Capital 
Recte.: Leven Vampré Filho - Recda.: Comissão de Concurso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e d~scutidos estes aulos de recurso interposto 
por Leven Vampré Filho, cont,ta decisão da Comissão de Concurso 
para provimento do 4.° CaI~ório de Protesto de Letras da Comarca 
da Capital, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em dar provimento parcial ao recurso, para 
conceder ao recorrente mais 0,5 (meio) ponto, relativamente à sua 
obra "Do Valor Probante da Fotocópia" , 

Pretende o Candidato, irresignado com as decisões da Comissão 
de Concurso, o cômputo a seu favor de mais cinco pontos, assim 
distribuídos: dois pontos pela conclusão do Curso 'Preventivo de Fal
sificação de Documentos, dois pela elaboração da referida obra e um 
por contar mais de três anos de exercício interino. 

A pretensão do recorrente, todavia) só em parte poderá ser 
atendida. 

Inicialmente, porque aquele curso não equivale aos de nível mé
dio, mencionados no item i do parágrafo ú ruco do art. 20 do Dec. 
Lei fi.O ff59/69, visto não ter O mesmo validade nu{;ional e tratar-se 
de mero curso de especialização ou aperfeiçoamento) que não habi
lita o interessado a qualquer exercícjo profissional. 

Na verdade, os cursos de nível médio, que o citado dispositivo 
refere, são tão-só aqueles equivalentes ao antigo curso colegial, ou 
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segundo ciclo do curso secundáriQ, com três séries anuais de duração, 
e cuja conclusão permite o ingresso aos estudos superiores. 

Nesse sentido, a v.~gente Lei de Diretrizes e Bases, Lei 0.° 4.024, 
de 20-12-61, com as alterações posteriores, principalmente as intro
duzidas peJa Lei B. ° 5.692, de 11-8-71: este último diploma legal, em 
seus artjgos 1.°, § 1.°, 21 parágrafo único, e 22, parágrafo único, 
ao fornecer novas nomenclaturas, define o ensino médio como o de 
segundo grau, indispensável aos estudos superiores e com três ou 
quatl"o séries de dllração, subseqüentes às 8 séries do ensino de 1.0 
grau. 

Ora, o Curso Preventivo de Falsificação de Documentos é téc
nico apenas 00 âmbito da Criminologia e só por definição do Regu
lamento da Es'coJa de Policia do Estado de São Paulo (Decreto n.o 
26.368, de 3-9-56), não õ sendo, à evidência, para os fins dos arts. 
34 e 47 e scgu,intes da Lei n.O 4.024/61; outrossim, tem a duração 
de um ano, é Hmitado a um número restrito de profissionais, não 
tem validade nacional os certificados não são registrados no Ministé
rio de Educação, e Culturn), e a sua conclusão por não se conformar 
com as condições estabel'ccidas pela Lei de Diretrizes e Bases, não 
habilita ao exercício profissional art. 156, parágrafo único do Decreto 
Estadual n.() 26.368/56) nem enseja o ingresso em escola de grau 
superior. 

Quanto ao ponto concernente ao tempo de exercício interino, 
neste incluídos os períodos ele substituição, o indeferimento pela Co
missão de Concurso merece subsist,ir, uma vez que o ooncorrente, à 
época do encerramento do prazo de inscrição, contava com apenas 
2 anos, 7 meses e 27 dias, infer,ior, portanto, ao exigido pelo art. 20, 
parágrafo único, item 9, do Dec. Lei 11.0 159/69. 

for outro lado, todavia, impõe-se reconhecer que a obra "'Do 
Valor Probante da Fotocopia" tem certa pertinência com a atividade 
da serventia, a mesma que, com caráter genérico, existe em relação a 
todo cartório, qualquer que seja a sua natureza, posto que sempre 
interessa os cartorários saber quando os documentos fotocopiados ou 
xerocopiados têm valor probatório extrajudicial, como se não bas
tasse a círcUlIlstância de que os escrivães dos Cartórios de Protestos 
de Letras e TíhllJ!os têm atribuição para autenticar c6pias de atos da 
própria serventia. 

Está claro que aquela pertinência genérica apresenta intensida
des maiores ou menores, conforme a natureza das serventías, mas tal 
circunstância deve implicar apenas na graduação da nota, a qual deve 
ir d'e zero a dois pontos. 
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E nesse passo, a propósito, justo que se conceda somente 0,5 
meio) ponto a Leven Vampré Filho, não apenas pela pertinência ge.
nérica e relativa ao apúsculo, como também porque a obra não apre
senta a substância e profundídade de grande valia, tanto que só de 
passagem nela se faia do valor probatório extrajudicial. 

São Paulo, 9 de malo de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar· 
tios F,crrei.ra, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Gen
til do Canno Pinto, Vice-Presidente; Dr. João Pedro de 
Almeida, Advogado. 

D.J.O., 14-5-75 

Processo de Recurso n.0 41/75 - GAPRE-4 - Capital -
Recte.: Domingos Lot Neto - Recda.: - Comissão de Concurso. 

ACORDA0 

Vistos, relatados e discutidos esles autos do recurso interposto 
por Domingos Lot Neto, contra a decisão da Comissão de Concurso 
para provimento dos 1.0, 8.°, 9.° e 10.0 Cartórios de Protestos de 
Títulos dn Comarca da Capital, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, para que 
subsista a decisão recorrida. 

Sem razão o recorrente, como bem salientou ti Ilustre Comissão 
de Concurso, visto que o Decreto-lei n.O 159/69, ao revogar a Lei 
fl<.O 819, impücltamente revogou a Lei n. o 6.882/69, que àquena se 
incorporava, por integrar também o regime. de provimento de cartó
rros não oficializados (Mandado de Segurança n.o 240.148). 

Por outro lado, podia o Decreto-lei D.o 159/69 exigir a identi
dade de natureza das serventias, como o fez em seu artigo 26, sem 
qualquer afronta ao artigo 222 do Código Judiciário, uma vez que os 
dois diplomas legais situam-se em igual pIaDo hierárquico (Mandado 
de Segurança n.O 237.081). 

São Paulo, 15 de setembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar
tins Fcrreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Canno Pio to, Vice-Presjdente 

Processo de Recurso 0.0 49/75 - GAPRE-4 - Capital -
Recte.: Wadi Neaime - Recdu.: Comissão de Concurso. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto 
por Wadi Neaime, escrivão do 2.° Cartório de Notas e Ofício de 
Justiça da Comarca de Rancharia, contra decisão da Comissão Exa
minadora de concurso para provimento dos 1.0, 8.0, 9.° e 10.0 Car
tórios de Protestos de Títulos da Comarca da Capital. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, sem 
divergência de votos, não conhecer do recurso, por extemporâneo. 

Publicada a decisão recorrida no Diário da Justiça de 26 de ju
nho do corrente ano e retificada a publicação no dia 28 seguinte, sá
bado, somente em 1.° de julho deste ano é que deu entrada no Pro
tocolo da Secretaria do Tribunal de Justiça o recurso do interessado, 
quando já escoado o qüinqüídio previsto no parágrafo 2.° do artigo 
11 do' Decreto Lei n.O 159/69. 

Daí a intempestividade e o não conhecimento do recurso. 

São Paulo, 15 de setembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; l\fárcio Mar .. 
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Gen
til do Carmo Pinto, Vice-Presidente. 

D.O.J. - 10-9-75 

Processo de Recurso de Oficio 0.0 DJ-241.580 - Guarujá -
Rede.: MM. Juiz de Direito - Recdos.: Oficial do Registro de 
Imóveis da Comarca e a Fazenda Nacional. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Ofício 
0.° 241.580, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente o MM. 
Juiz de Direito e recorridos o Oficial do Registro de Imóveis da 
Comarca e a Fazenda Nacional. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, não conhecer do recurso. 

Julgada procedente· a dúvida suscitada pelo Oficial d..., Registro 
de Imóveis, recorreu de Ofício o MM. Juiz de Direito, porquanto a 
decisão ,contrariou aos interesses da Fazenda Nacional. 

Como já decidiu este Conselho, no Agravo de ePtição 0.° 208.690 
e Recurso n.o 215.827 não há previsão obrigatória dos autos de 
dúvida ao Conselho Superior da Magistratura. 
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A obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição prevista no artigo 
475 do Código de Processo Civil e de interpretação- restrita e se 
refere aos processos contenciosos, devendo as leis disporem neste 
sentido, quando refugirem a este âmbito. 

As decisões que resolvem dúvidas de serventuários acerca de 
Registros Públicos são de natureza administrativa e para que haja 
a obrigatoriedade da remessa dos autos a segunda instância, quando 
não a,presentado o recur o voluntário, embora interessada a Fazenda 
Pública, mister previsão legal específica. 

Nestas condições não se conhece do recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 3 de julho de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; l\Ilario Mar .. 
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Rclator~ 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇ~ 

COMUNICADO 

o Desembarg'ador Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, recomenda, à vista do decidido no 
Processo 0.° CG-42. 800-75 do DEGE 1, aos srs. escrivães dos Car
tórios Criminais e Distritais para que obedeçam rigorosamente o 
estabelecido no artigo 608 (fls. 227) da Consolidação de Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, abaixo transcrito: 

Artigo 608 - Os escrivães,. obri,gatoriamente, comunicarão ao 
Distribuidor Criminal, à Delegacia de Po]ícia de origem, ou ao DEle, 
para as necessárias anotações, com a qualificação completa do 
acusado, o seguinte: 

a) o recebrmento da denúncia ou queixa contra pessoa não 
indiciada no inquérito; 

b) o aditamento da inicial; 
c) . o não oferecimento de denltncia contra pessoa anteriormente 

indiciada no jnquérito; 
d) o desfecho do inquérito ou da ação penal. 
§ 1.0 - A comunicação será individual, referir-se-á a cada 

acusado, isoladamente, com especificação do assunto. 

§ 2.° - A comunicação ao Serviço de Identifcação (840) 
deverá ser feita logo que os escrivães receberem os autos com as 
decisões prolfi'tadas, antes mesmo de decorrido o prazo para recurso. 

0.1.0., 6-8-75 

Por despacho do Desembargador Corregedor Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, foi determinado que se publicasse o parecer 
emitido pelo Juízo de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral, no 
Processo CG 41.409-74, em que figura como interessado o Conselho 
Regional de Economia 2.a Região da Capital, abaixo transcrito: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 

Trata-se de pedido do Conselho Regional de Economia, solici
tando a colaboração desta Corregedoria Geral no sentido de deter
minar aos Oficiais dos Cartórios do Registro Civil das Pessoas 
J urldicas do Estado que se abstenham de promover o registro de 
constituição ou alteração de sociedades cujo objetivo envolva ativi-
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dades próprias da profissão de economista, sem a cocmprovação de 
que a interessada se encontre registrada primeiramente, naquele 
conselho, na forma preconizada na Lei Federal 1. 4 lIde 13 de 
agosto de 1951, com a nova redação dada pela Lei 6.021 de 3 de 
janeiro de 1974 e regulamentada pelo Decreto 31.794 de 17 de 
novembro de 1952. 

Opinaram neste processo a 1. a Curadoria de Regi'stros Públicos 
e o Juiz de Direito da l.a Vara dos Registros Públicos, com pareceres 
desfavoráveis ao pedido inicial. 

Na esteira destes mesmos entendimentos tenho para mim que 
o pedido, como formulado, deve ser indeferido. 

Em síntese pretende a requerente se imponha para a consHtu ição 
ou alteração de uma sociedade, que envolvia atividade de economista" 
antes. seja a mesID.?- registrada no Conselho Region al de Economia. 

Como bem acentuou a Curadoria de Registros Públicos, no caso, 
o que se f'equer e se está exigindo é uma inversão de ordem natural 
das coisas, uma vez que, antes de se conceder a uma sociedade 
a capacidade de exercer determinada profissão, é preciso que se dê 
a ela uma personaHdade jurídica, que somente se adquire pelo regis
tro adequado e competente na órbita civil. 

Não se pode impedir se erija uma sociedade, pessoa jurídica de 
direito privado, quando seus contratos ou atos constitutivos estão 
regulares e aptos a serem validados. 

A existência legal das pessoas jurídicas se opera nos termos 
do artigo 18 do Código Civil e 127 do Regulamento dos Registros 
Públicos, Decreto 4.857-39, com a inscrição ou registro de seus 
atos constitutivos. 

Destarte, não se pode exigir, para o registro de uma sociedade 
que tenha atividade própria de economista, o prévio registro no 
respectivo Conselho Regional. 

Contudo, pode-se exigir e acredito deva ser feito, que para o 
registro de sociedade com tal objetivo, se comprove seja constituída 
por economistas devidamente registrados no CREP. 

f: evidente que tais sociedades somente adquirirão personalidade 
jurídica com sua publicidade pelo registro. No entanto, quando 
dependerem para sua constituição de uma formalidade, o registro 
não se pode operar sem que tal exigência esteja satisfeita. 

No caso em exame, o artigo 8.° do Regulamento a que se refere 
o Decreto 3 ~ .794 de 17 de novembro de 1952, estatui que "as 
sociedades que se orgarnzarem para prestação de serviço profissionais 
mencionados no Capítulo anterior, s6 poderão ser constituídas por 
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ecoDoroistas devjdamente registrados no competente CREP e no 
pleno gozo dos seus direitos. 

Assim, para o registro de tais sociedades deve-se exigir sejam 
constituídas por economistas devidamente re.gisbados e ao pleno 
gozo de seus direitos profissionais. 

Tal rnlster, evidentemente, caberá ao Oficial do Registro, uma 
vez que é condição de formação da própria sociedade. 

Em conclusão, opino pelo indeferimento do pedido como for
mulado na ioicial recomendando-se, no entanto, - aos Oficiais dos 
Registros Civis das Pessoas Jurídicas que, para o registro de atos 
constitutivos ou de alteração de sodedade, cujo objetivo envolva 
atividades próprias da profissão de Economista, se observe o artigo 
8,° do Decreto 31.794 de 17 de novembro de 1952. 

1:: o parecer que apresento a Vossa Excelência. 

São Paulo, 4 de julho de 1975. 

(a) José de MeDo Junqueira - Juiz de Direito Auxiliar 

Aprovo. 

São Paulo, 16 de julho de 1975. 

(a) Márcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça 

D.O,I. - 19-7-75 

Por despacho do Desembargador Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, foi determinado que se publicasse o parecer 
emitido pelo ?vUvI. Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Ger.al, 
DO Processo CP. 40.734/74, em que figura como interessado O Juízo 
de Direito da 2.a Vara de São Carlos, abaixo transcrito: 

E xceIentíssÍmo Senhor Corregedor Geral. 

Diversas Comarcas do Interior do Estado solicitam autorização 
e forma como proceder para a aplicação do artigo 1215 do Código 
de Processo Civil, no que diz respeito à incioeraç,ão de processos) 
findo o prazo de cinco anos contados da data do arquivamento. 

A matéria já foi minuciosamente estudada pelo ilustre Juiz Au
xiliar da Egrégia Presidência DL Flávio César de Toledo Pinheiro. 

Conforme parecer aprovado pelo Presidente do Tribunal de Jus
tiça, fjcou estabe1 ddo que os processos 050 poderão ser, pura e sim
plesmente, destruídos. Deverá proceder à destmição após os editais 
de praxe, a microfil.magem das suas peças essenciais para possibilitar 
sua recuperação, no futuro, se necessário. 

A preservação da minoria dos papéis e documentos que se pre
tellde destruir é imposição da Lei 5.433/68 que em vigor deverá, ser 
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sempre observada conjugado com o artigo 1215 do Código de Pl'O
cesso Civil. 

Assim, ante esta eXJgencia, opino que se deva eXigir, previa
mente, das Coma,rcas que desejam aplicar o art. 12) 5 do Código de 
Processo Civil um plano de traba1'ho, ronde se incluam os requisitos 
apontados. 

É o parecer "sub censura". 

São Paulo, 4 de junho de 1975. 

(a) José de Mello Junqueira't Juiz de Direito Auxili~r. 

Aprovo o parecer. 

São Paulo, 4 de junho de 1975. 

(a) Márcio MaI1ins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça. 

D.O.J. - 4-7-75 

Por despacho do Desembargador Corregedor Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, foi determinado que se publicasse o parecer 
emitido pelo Juiz de Dirdto Auxiliar da Coregedoria Geral, no Pro
cesso CG. n. 42.349/75, em que figura como interessado o Sr. Er
nesto França Pinto Junior, Escrivão do Cartório do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do 8.° Subdistrito - Santana - Capital, abaixo 
transcritos: 

Excelentissimo Senhor Corregedor Geral: 

O Escrivão do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do 8.° Subdistrito da Capital, Santana, oferece a presente consulta, a 
propósito da correta interpretação do art. 7.° da Lei n.o 883, de 21 
de outubro de 1949, pertinente à proibição de referências, no Regis ... 
tro Civil, à filiação ilegítima daquele que foi reconhecido segundo as 
disposições da mesma lei. 

Considera o consultante, apelo, que vem omitindo as rderências 
à filiação ilegítima nas certidões que expede, mas que, recentemente, 
foi solicitado a omiti-las também nos livros do registro de nascimento. 

Passo a opinar: 

Cumpre esclarecer, antes de mais nada, os significados usuais 
do vocábulo filiação) para assim facilitar a busca da solução ade
quada à questão proposta, inclusive porque o esclarecimento mostra~ 

-se indispensável até mesmo à perfeita compreensão dos próprios ter
mos da consulta_ 
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Assim é, realmente, uma vez que os sentidos vulgar e jurídico 
não se confundem, compreendendo-se a filiação, por aquele primeiro 
prisma, a simples desi!!oação dos pais de alguém, 'enquanto que juri
dicamente expressa tão-só "o vinculo que a geração cria" (Orlando 
Gomes e Nelson Carne1ro, "Do Reconhecimento dos Filhos Adulte
rinos", pág. 15, Edição Revista Forense, 1.952, ou segundo a lição 
do Professor Washington de Ba.n os Monteiro, <la relação que exisle 
entre os fill10s e as pessoas que o geraram" ("Curso de Direito Civil" 1 

2.° vol., pág. 241, Edição Saraiva, ] 964). 

o Senhor Escrivão consulen.te, por conseguinte, quis se referir à 
possibilidade da omissão dos nomes dos pais do registrando, ou da 
omissão da nota de i1egitjmidade da filiação ou, conforme o intuito 
do legislador, ficou proibida a menção dos nomes dos pais do regis
trando ou a referência à ilegitimidade da filiação? 

Quer parecer a este Juiz Auxiliar que a disposição do 8rt. 7.° 
da Lei 0.° 883/49 signüica apenas que, no Registro Civil, fica proi
bida qualquer referência à ilegitimidade da filiação de pessoa a quem 
interessa. 

Desde logo impressl!ona a circl!lnstância de que o legislador não 
iria utilizar uma expressão com o. seu sentido vulgar, principalmente 
quando existe um significado jurídico preciso, do que se pode con
clu~, mediante uma interpretação gramatical do texto, que a refe
rência proibida pertine à natureza do vinculo resultante da geração, 
isto é, à legitimidade ou ilegitimidade da filiação. 

Verificamos, por outrO' lado, que, peta lógica, impossível Se tor
na a omissão dos nomes dos pais que reconhecem filhos naturais ou 
adulterinos, justamente porque o reconhecimento outra coisa não é 
que não a confissão de progenitura em rdação a outrem, ·ato. de von
tade, aliás; que somente se prova através dos elementos constantes 
do assento de nascimento. 

Tome-se) pOl" exemplo, a hipótese do registro de filho de pai 
desquitado, quando este, aproveitando-se da licença concedida pela 
Lei 883/49, declara, no ato do .registro, ser pai da criança. assim o 
reconhecendo como filho. Evidente que o nome desse genitor cons
tará obrigatoriamente do assento, pois, caso contrário, não haverá. 
outra maneira de se provar O reconhecimento. 

É essa, por igual, a razão pela qual as escrituras públicas de re
conhecimento de filhos naturais ou adulterino, bem como a sentença 
proferida em ação de investigação de paternidade ou maternidade, 
são averbadas à margem do registro. 
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Acrescente-se, ainda, que a omissão dos nomes dos pais de filhos 
ilegítimos só deve ocorrer com fundamento no art. 74 do Decreto n.o 
4.857/39, quer dizer, quando a referência for suscetível de deixar 
evidenciada mOla filiação adulterina ou espuria, em relação à qual a 
lei proíbe o reconhecimento, e assj,ro for também suscetível de causar 
escândalo. 

o indigitado dispositivo diz respeito, em verdade, à declaração 
da ilegitimidade da filiação, a qual normalmente seria feita em vir
tude da determinação constante do art. 68, item 4.0, do Decreto 0.0 

4.857/39, visto que só assim terá a norma um sentido prático. 

Mas essa conclusão de pronto projeta duas outras questões: pri
meira, se a proibição implica apenas em omissão da Hegitimidade da 
fUi ação ou signif ica também a necessidade da anotação de sua legi
Hmidade; e segunda, se o reconhecimento posterior ao ato do re~ 

gistro apaga ou não a nota anterior da ilegitimidade. 

Convém salientar, inicialmncte, que o reconhecimento voluntá
rio ou forçado nã'o legitima os flIhos adulterinos, que para sempre 
serão ilegítjmos, como conseqüência lógica da aplicação da norma 
cODsubstanciada no art. 337 do Código Civil: isso quer dizer, noutros 
tennos, que o legislador não pretendeu afirmar 1egítima uma filiação 
que na verdade é ileg,timí.1~ ele quis, sim, pura e simplesmente, que 
se omitisse a nota de ilegitimidade da filiação. 

E tendo em vista a segunda questão, embora não se possa, em 
concreto, apagar a nota anterior da ilegitimidade, de se entender que 
a mesma ficou automaticamente cancelada com o reconhecimento 
posterior, em virtude do que sempre se a omitir{l das certidões pas
sadas com base 00 assento respectivo como se Já não bastasse a 
disposição do art. 14 do Decreto-lei 3.200~ de 19 cl abril de 1941. 

Em resumo) portanto, o art. 7.0 da Lei 883/49 refere-se apeon:; 
à legitimidade da filiação: em se tratando de reconhecimento de 

fIlho adulterino, nos termos do art. 1.0 desse mesmo dIploma legal, 
~crá omitida pelo Oficial, nos assentos de nnscimento, a nota res
pectiva; e, outrossim, referindo-se a hipótese a reconhecimento pos
terior ao ato do registro, se.rú tida a nota como automaticamente 

cancelada. 

Respondida, assim, a consulta formulada pelo Senhor Ernesto 
França Pinto Junior, Escrivão do Cartório do Registro Civil das 

Pessoas Naturais do 8.0 Subdistrito da Capital, Santana, sugere este 
Juiz Auxiliar a devolução dos autos ao MM. Juizo de Direito Corrc-
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gedor Permanente, após a publicação deste parecer, se aprovado for, 
na Imprensa Oficial. 

À consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 19 de 1unho de 1975. 

AuxiHar. 

(a) Ralpho Waldo de Barros Monteiro - Juiz de Direito 
Auxíliar. 

Aprovo. 

São Paulo, 19 de junho de 1975. 

{a) l\'lárcio l\tlartins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça. 

Proc. Recurso C.G. 26/75 

Capital 

Adv. João Rabello de Aguiar Vallim - Interessado: João Al
vares Rubião Neto, Oficial do 2.° Cartório de Registro de Imóveis, 
foi denegado seguimento ao recurso. 

Por despacho do Exrno. Sr. Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, foi determinado que se publicasse 
o parecer emitido pdo MM. Juiz de Direito Auxiliar da Corregedo
ria Geral, no processo C.G. n.O 41.540/75, bem como o Provimento 
n,o 4/75, abaixo transcritos: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor: 

1. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo repre
sentou a esta E. Corregedoria, colimando a extensão das normas 
constantes de Provimento editado pela 1.a Vara de Registros Públicos 
da Capital, pertinente a cancelamento de protesto de letras ou títulos 
pagos" a todas as Comarcas do Estado. 

2. Consoante se vê dos, autos, não só aI , a Vara de Registros 
Públicos da Comarca da Capital, como inúmeras Comarcas do Esta
do, já contam com Provimentos ou Portarias, baixados pelos respec
tivos Juizes Corregedores Permanentes, determinando que o cancela
mento de protestos de títulos se faça no próprio Cartório, sem inter
ferência judicial. Ocorre, DO entanto, que cada Juiz disciplinou a seu 
modo a matéria, o que impõe seja o procedimento uniformizado em 
todo o Estado. 

3. De conseguinte, é realmente de volta que esta E. Corregedo
ria discipline a matéria, mediante Provimento, não só estabelecendo 
um "modus procedendi" único para todas as Comarcas mas também 
alcançando aquelas que até o momento não adotaram referida prática. 
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4. Sabiadamcnte, "o oficial público não tem' competência para 
cancelar protesto ou distribuição feitas. Só o juiz, a: que toca a 
jurisdição sobre os cartórios de protesto, ou sobre o cartório, pode 
ordená-lo" (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vo1. 35, 
p{lg. 82), lição igualmente ministrada por MargariIlO Torres, "in" 
"Nota Promissória", 6. a edição n. o' 164-bis. 

E se se acompanhar a evol'ução jurisprudencial e doutrinúria 
sobre cancelam.ento de pro~esto, constata-se que o cancelamento 
pfimeiramente consolidou=se com rdação ao protesto irregularmente 
tirado (vício formal), para ao depois alcançar o protesto indevido do 
título e, fina!JDente, o protesto de título posteriorcrnente pago. Aliás, 
esta última e!>pécie, conquanto já há decênios fosse acolhida por 
alguns magistrados (vide por exemplo a decisão do Dr. Martinho 
Garces Caldas Barreto, Juiz do antigo Distrito Federal, datada de 
23 de setembro de ~ 930, e estampada no livro de Margarino Torres 
acima citado, págs. 366-367), em verdade só ultimamente encontrou 
plena receptividade em nossos meios judiciár~os. 

Destarte, não há confundir o cancelamento de protesto, em 
virtude de pagamento posterior do título, criação pretoriana, com 
o cancelamento de protesto, por vício formal deste ou por se tratar 
de protesto indevido do título, sendo que nesta última hipótese o 
cancelamento decorre da nulídade do protesto, porquanto se é correto 
que "o protesto, como a'to de fé pública, somente pode ser atacado 
oos casos em que o seria qualquer outro ato notarial" (Pontes de 
Miranda, tratado de Direito Privado, voI. XXXV, pág. 69), obvia
mente pode ser ele judicialmente declarado nulo, nulidade que 
"ocorre na forma comum relativa aos atos juricHcos em geral 'Código 
Civil, artigo 145)" (Nelson Abrão, R.T. 387/35). 

Ora, já se vê que o cancelamento de protesto, por irrlegularidade 
na tirada deste ou nos casos de protesto indevido do título, não pode 
ser confiado ao Serventuário, exigindo-se sempre decisão judicial que 
o determine. J:. que, se de um lado inadmissível é que se deixe ao 
Escrivão de Protestos o exame da regularidade formal do protesto, 
evidentemente interessado em defender a regularidade dos que praticou 
e pelos quais responde civil e criminalmente (artigo 33 do Decreto n.O 
2.044, de 31 de dezembro de 1908), de outro e de hialina iBtuição 
não ter ele competência para decidir sobre protesto indevidos (títulos 
já pagos) sem causa, ou referentes à dívidas prescritas ou, por algum 
modo; extintas), matéria acucianamente privativa de decisão judicial 
e que refoge do ato do protesto formalDlente considerado. 

Mas, se assim é, o mesmo não ocorre contudo com o cancela· 
mento de protesto de título pago posteriormente à prática daquele 
a.to, que pode ser efetivado no próprio Cartório, pelo Escrivão de 

64 - BOLETll'tl DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTrçA DO ESTADO .DE SÃO PAULO • 



Protestos, obviamente mediante a necessana autorização do Juiz 
Corregedor Permanente ou da Corregedoria Geral da Justiça, já que 
a lei é omissa a respeito. 

É que nesse caso exerce o Escrivão as mesmas "funções automá
ticas", referidas por José Maria Whltaker, quando lavra o protesto 
do título, pois "o oficial, como notário, tem no juízo, uma função de 
execução, e não de julgamento, não lhe sendo lícito recusar os títulos 
que lhe sejam apresentados, uma vez que tenham os requisitos cam
biais e não sejam exigidos antes da data do vencimento, ou fora do 
lugar do pagamento" (Letra de Câmbio, 1963, pág. 232). 

Em suma, se no desempenho dessas "funções automáticas" o 
escrivão lavra o protesto de título, desde que revestido dos requisitos 
cambiais, da mesma forma desconstitui ele o protesto tirado se lhe é 
apresentado o título protestado, porém, agora- já quitado, e sem que 
haja para tanto necessidade de interferência judicial em cada caso, 
bastando a autorização genérica, expandida no âmbito correcional, à 
falta de lei que discipline a matéria. 

5. Apresento, destarte, a Vossa Excelência, em anexo, minuta 
de Provimento, objetivando a disciplina em todo o Estado do cancela
mento de protesto de título pago após a prática daquele ato. 

Em sua elaboração, adotei como roteiro o Provimento n.O 1/74, 
da l.a Vara dos Registros Públicos da Comarca da Capital 

Assim, os artigos 1.0, 3.0 e 5.°, com pequenas modificações, já 
constavam do aludido Provimento, dispensando-me, por isso mesmo, 
de outras considerações, que não as já feitas. 

O Artigo 2.° foi ampliado para alcançar também o protesto 
lavrado no Livro Comum, desde que tirado contra devedor comer
ciante, porquanto a determinação constante do Provimento da 1.a 

Vara de Registros Públicos, no sentido de somente se exigir certidão 
negativa de distribuição de pedido de falência ou concordata quando 
se trate de protesto lavrado no livro "Registro dos Instrumentos de 
Protestos para fins Falimentares" (artigo 10, da Lei n.O 7.661, de 
21 de junho de 1945), exclue na realidade a maioria dos protestos 
feitos para fios falimentares, que são aqucles lavrados no Livro 
Comum, sabido que o protesto cambial ou comum do título enseja 
por si só pedido de falência, somente se exigindo o prot.esto especial, 
falencial, quando se tratar de titulo não sujeito a protesto obrigatório 
(Pontes de 1\1iranda, parecer "in" R.T. 446/37). 

O Artigo 4. o nasceu da necessidade de se deixar bem evidenciado 
que o protesto somente scrá cancelado pelo escrivão, sem interferência 
judicial, quando o cancelamento se fundar no pagamento posterior do 
título, porquanto protestos., pelos mais varilados fuodamentos, desde 
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a irregularidade na tirada do protesto até o protesto indevido do título, 
vêm sendo indiscriminadamente cancelados por escrivães tanto da 
Capital, corno do Interior, conforme se pode ver dos recursos recebidos 
nesta E. Corregedoria Geral. 

O Artigo 6.°, discipHnando Ü' perpétuo sitêncio qu~ deve cercar 
o protesto cancelado, exceto se a pedido do próprio devedor ~ ou 
mediante requisição judicial, também se originou de recursos chegados 
a esta E. Corregedoria, pelos quais se constatou que escrivães, mesmo 
após cancelado o protesto, continuaram a fornecer certidões com 
menção do protesto e de seu cancelamcrnto aos demais participantes 
do ato negociaI e até mesmo a terceiros. 

O artigo 7.° estabelece que as dílvidas que surgirem quanto à 
aplicaç'ão do Provimento serão decididas pelo Juiz Corregedor Per
manente, com recurso para a Corregedoria Geral da JustiÇ41, consoante 
dis-põe o artigo 246, do Código Judiciário, enquanto o artigo 8.0 
revoga todas as disposições em contrário e, em especial, os Provi
mentos e Portarias baixados pelos Juízes Corregedores Permanentes 
do Estado e que disciplinaram a matéria. 

A consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 14 de maio de 1975. 

(a) José Waldecy Lncena - Juiz de Direito Auxiliar. 

Acolho o parecer. Expeça-se Provimento, nos termos da minuta. 
que aprovo, publicando-se. 

São Paulo, 14 de maio de 1975. 

(a) Márcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da J lIstiça 

PROVIMENTO N.o 4-75 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e, 

Considerando que os Tribunais do País, inclusive o Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, assentaram em diuturna e iterativa juris
prudência ser possíveJ~ o cancelamento de protesto de título pagos; 

Considerando que inúmeros Juízes Corregedores Permanentes 
da Capital e do Interior baixaram provjmentos ou portarias regula
mentando cada um a seu modo a matéria, o que impõe a uniformização 
por parte desta E. Corregedoria Geral do proc.ed~mento a ser adotado 
em todo o Estad o; 

Considerando que em várias Comarcas ainda não foi a matéria 
disciplinada pelos respectivos Juízes Corregedores, o que levou a 
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Federação do Comércio do Estado de São Paulo a solicitar a esta 
E. Corregedoria a extensão a elas das normas editadas. a respeito 
pelo MM. Juiz ela La Vara de Registros Públicos da Comarca da 
Capital; e 

Considerando, finalmente, o decidido no Processo n.o .. , .. . 
CG-41 .540/75, 

Resolve baixar o presente Provimento: 

Artigo l .o - O protesto de letras ou títulos pagos poderá ser 
cancelado, mediante a exibição e entrega, pelo devedor ou seu 
advogado, das letras ou títulos protestados devidamente quitados, 
salvo a hipótese prevista no artigo 2.° infra, os quais serão arquivados 
em Cartório, não sendo aceitas xerocópias, fotocópias ou reproduções, 
ainda que autenticadas. 

Artigo 2.° - O protesto lavrado no livro "Registro dos Ins
trumentos de Protestos para Fins Falimentares" (artigo 10, da Lei 
n.O 7.661, de 21 de junllO de 1945), ou o lavrado no Livro Comum, 
mas tirado contra devedor comerciante, poderá ser cancelado tal como 
disposto no artigo anterior, porém, será concomitantemente exibida 
certidão negativa atua]izada de distribuição de pedido de falência ou 
concordata, a qual será arquivada juntamente com o tÍtulo. 

Artigo 3.0 - Se o devedor, por qualquer motivo) não puder 
exibir a letra ou o titulo, poderá requerer o cancelamento do protesto 
respectivo, desde que apresente declaração de anuência de todos os 
que figurem no registro do protesto (apresentante, credor originário, 
endossatário, etc.), com quaUficação com.pleta (inclusive o número 
do C. [. C.) e firmas reconhecidas de seus signatários, assim como a 
menção do número do C. G. C. J se se tratar de pessoa jurídica. 

Parágrafo único - Quando o pagamento da letra ou do título 
já estiver averbado> à margem do protesto, dispensa-se a declaração 
de anuência. 

Artigo 4.0 - O cancelamento de protesto, quando em qualquer 
outro motivO que não o pagamento posterior da letra ou do título, 
somente se efetivará mediante dedsao judicial que o determine. 

Artigo 5.° - O cancelamento poderá ser efetuado por es
crevente, especialmente designado pelo Escrivão para esse fim e 
mediante autorização do Juiz Corregedor Permanente. 

Artigo 6.° - Cancelado o protesto, serão expedidas certidões 
negativas em nome do devedor, sem menção do cancelamento efe
tuado, exceto se ã pedido deste OUl em virtude de requisição judicial. 

Parágrafo único - Também não se fornecerão informações ou 
certidões, ainda que sigilos.as, a respeito dos lançamentos feitos no 
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livro de protocolo, a não ser a pedido exclusivo do devedor ou em 
virtude de requisição judicial. 

Artigo 7.° - As dúvidas que surgirem na aplicação deste 
Provimento serão decididas pelo Juiz Corregedor Permanente, com 
recurso para a Corregedoria Geral da Justiça (artigo 246, do Código 
Judiciário ). 

Artigo 8.° - Revogam-se as disposições em contrário e espe
cialmente os Provimentos e Portarias baixados pelos Juízes Correge
dores Permanentes das Comarcas da Capital e do Interior do Estado, 
que disciplinaram a matéria. 

Pu blique-se. Regjstre-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 14 de maio de 1975. 

Eu, (u) Ezio Donati - Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça (DEGE) , subscrevi. 

(a) Márcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça 

D.O. 23-5-75 

COMUNICADO 

Prol. CG-12. 965/75 

Interessada: Associação dos Advogados de São Paulo ~ O 
Desembargador Correge<for Geral da Justiça, recomenda aos Juízes 
Corregedores Permanentes, inclusive das Varas Distritais, que deter
minem aos Escrivães, a juntada aos autos das petições entregues em 
Cartório, no prazo máximo de 48 horas (artigo 190 do Código de 
Processo Civil). 

D.O.J. 23-9-75 

PROVIMENTO 9/75 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Pa,ulo, 

Considerando o decidido no agravo de petição 242.901, da 
Comarca de São Paulo, pelo Egrégio Conselho Superior da Magis
tratura) 

Considerando a representação formulada pela Associação dos 
Bancos no Estado de São Paulo, objetivando seja uniformizado o 
"atestado bancário de idoneidade financeira" a ser expedido pdas 
entidades financeiras; e 
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Considerando o decidido no processo n. o 42.903/75; 
Resolve editar o presente Provimento: 
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Artigo 1.° - O "atestado bancário de idoneidade financeira", 
exigido pelo artigo 32, alínea "o", da Lei 4.591, de ] 6 de dezembro 
de 1964, e pelo artigo 1.0, alfnc.a "o", do Decrelo 55.815, de '8 de 
março de 1965, conterá, no mínimo, os seguintes requisitos: 

"ATESTADO BANCARIO" 

Atestamos, para os fins do artigo 32, alínea "o"! da Lei 4.591) 
de 16 de dezembro de 1964, e do artigo 1/" alínea "o", do Decreto 
55.815, de 8 de março de 1965, que o incorporador ............ . 
cllente deste Banco desde ............ não registra mácula cadas-
tral, tendo cumprido com pontualidade as obrigações assumidas, a 
par de trazer expe.riência em negócios, sendo assim financeiramente 
idôneo para a incorporação objetivando o condomínio ......... . . 
à Rua . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. o ..... . , sl!l'lldistrito de .. . ...... . 
. . . . . . . . , nesta cidade, ............ Circunscrição ImobHiária". 

Artigo 2 .° - Este Provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 4 de setembro de 1975. 

Eu, (a) Ezio Dooati - D~retor do Departamento da Corregedoria 

Geral da Justiça (DEGE), subscrevi. 

(a), Márcio Martins FCl1'eira - Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. - 11-9-75 

Por despacho do Desembargador Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, f0i determinado que se publicasse o parecer 
emitido pelo Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral, no 
Processo CG-42. 692/75, em que figura como interessado o Minis
tério da Fazenda (procurador Chefe da Fazenda Nacional do Estado 
de São Paulo), abaixo transcrito. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor. 
A Proclllradoria da Fazenda Nacional do Estado de São Paulo, 

solIcita seja expedido provimento deteJimínando que, nos processos 
de usucapião, a ciência a que se refere o artigo 942, § 2.° do Oódigo 
de Processo Civil seja dada diretamente ao Procurador da RepúbUca 
do Estado, a quem competirá a defesa da União e intervenção nas 
,causas em que esta tiver qualquer Itnteresse. 

O pedido estende-se, outrossim, a que se determine a todos os 
juízes remetam, com esta cientificação, cópia da petição inicial e 
planta do imóvel que se pretende I1sucapir, para que aquela Procura
doria possa se manifestar no processo, conc.lll~ivamente, sobre even
tua,l interesse da União na causa. 
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Com respei to à primeira parte da solicitação, oportuna inclusive, 
sou de parecer que se deva recomendar a todos os juízos e Ofícios 
de Justiça do Estado se atenham, na ciência ordenada pelo artigo 
942 § 2.0 do Código de Processo Civil, à pessoa que legalmente repre
senta a Fazenda Pública da Unjão no Estado de São Paulo. 

Realmente, como comprovam os documentos juntados aos autos, 
os ofícios de justiça têm encontrado dificuldades em identificar exata
mente qual seja o representante da Unjão, tendo sido as comunicações 
endereçadas aos mais diferentes órgãos. Daí necessária a fixação 
exata de quem seja o representante da União a que se refere a Lei. 

Como bem fdza o parecer de fls. 11-13, conquanto pudesse 
se argumentar que na espécie não se trata de citação, tal carta viabiliza 
o ingresso da União em juízo, respeitando o assunto, portanto, à 
representação judicial. 

Aplicável, destarte, à matéria o artigo 30, inciso II da Lei 1.341, 
de 30 de janeiro de 1951: - "São atribuições do Procur.ador Geral 
da República ... 11 - Representar a União ou a Fazenda Nacional 
nas causas cíveis em que figurar como autora, ré, assistente, opoente 
ou por qualquer forma interessada". 

Nos Estados-federados definem-se os Procuradores da União 
como advogados da União, que deverão defender os interessados 
desta em todas as instâncias (Lei 1.341, cit. artigo 37, "caput"). 

Cabe, ainda, aos Procuradores da República (artigo 38, II da 
Lei I. 341, cit.) intervir em qualquer causa. 

Assim, se a intervenção da União só se dá por Procurador da 
República, a este deve ser endereçada a cientificação. 

Com respeito ao segundo pedido, tenho a informar a Vossa 
Excelência que já foi examinado por esta Corregedoria Geral da 
Justiça no processo 40.329-74, concluindo-se tratar de matéria juris
dicional, sendo remetido a todos os juízes cópias da representação 
e parecer aprovado. 

Em conclusão, opino se recomende a todos os juízes e Ofícios de 
Justiça do Estado que nas ciências ordenadas pelo artigo 942, § 2.° 
do Código de Processo Civi'l, sejam as cartas remetidas ao Procurador 
da Repú.blica no Estado de São Paulo, à Praça da República D.O 299, 
8.° andar, "F'orum Pedro Lessa". 

E. o parecer que, "sub censura", apresento a Vossa Excelênc,ia. 
São Paulo, 1.0 de agosto de 1975. 
(a) Dr. José de Mello Junqueira - Juiz Auxiliar 
Aprovo o parecer. Para conhecimento, publique-se. 
São Pau'lo, 1.0 de agosto de 1'975. 
(a) Dr. Márcio Marfins Ferreira ~ Corregedor Gera] da Justiça 

D.O.J. - 10-9-75 
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JURISPR UDÊN elA 

REGISTRO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS 

Afonso Caruso 

Registrar uma escritura pública 'de cessão de direitos hcredi~ 
tários, ou mesmo de meação de um espólio, tem encontrado grande 
controvérsia nos meios jurídicos. Uma primeira corrente não o ad
mite. O motivo prÍJlcipal pelo qual não se admite transcrição de 
instrumentos de ce·ssão de direitos hereditários, segundo explica 
Serpa Lopes ("Tratado dos Registsos Públicos", vol. 4, pg. 76, 3.~ 
ed. F. Bastos). 

" . .. assenta num fundamento de ordem formal, de vez que a 
especialização, elemento substancial do Registro de Imóveis, estaria 
sacrificada dada a impossibilidade ou inexistência de um objeto de
terminado, sendo certo mesmo que a: herança pode mesmo não 
conter nenhum imóvel em seu acervo". 

A corrente doutrinária e jurisprudcnóal que entende imposs.í
vel esse registro, conforme ensina o mesmo autor, reflete o pensa
mento de N. Coviello: a transcrição encontraria impedimento de 
ordem formal e substancial; desta, porque não se pode conceber pro
priedade ou direito real sobre coisa indeterminada e daquela, porque 
a falta de indicação do imóvel acarretaria a impossibilidade de o 
descrever no registro. Por isso, a transcrição, se houver especificação 
do imóvel, só é possível após a partilha, não se sabe se o direito 
sucessório do herdeiro se corporificou no imóvel, objeto da escritura. 

Philadelfo de Azevedo, que é o autor no qual se baseiam os 
que ente.ndem ser impossível o registro de escritura de cessão de 
direitos hereditários, em voto proferido no Supremo Tribunal Fe
deral, após observar que, como outros direitos equiparados a imóveis 
por força de lei, o relativo à sucessão aberta é incompatível com o 
regime de rigorosa especialização, que rege o registro imobiliário, 
condui (Rcv. Tribs.) 158-871): 

"A herança envolve uma universalidade,' a compreender ativo e 
passivo, bens móveis e imóveis, situados, acaso, em vários lugares; 
por outro Indo, :lDtes da partilha não se sabe a quem caberá detcr-
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minado bem, e em que proporção. Materialmente nem se encon
trariam casas para [ançamemto de lados e falharia o próprio critério 
geográfico ... " 

De fato, como eosjna Pontes de Miranda ("Tratado de Dir. de 
Família", vaI. lI, pg. 208, 3.a ed., M. Limonad, S Paulo, 1974), no 
regime de comunhã-o universal, t\!ldo o que entra para o acervo dos 
bens do casal, neste fica como se jfora possuído ou adquirido, ao 
meio, por cada um dos cônjuges, a cada um dos quais pertence a 
metade imaginária de cada bem. A mesma é a lição de Lafayette 
("Direitos de Família", § 55): os cônjuges são meeiros em todos os 
bens do casal. Portanto, antes da morte de qualquer deles, cada um 
já é senhor e possuidor da metade de cada Ibem da comunhão. 

Uma segunda corrente entende ser perfeitamente possível o re~ 

gistro da cessão, seja da meação, seja dos direitos hereditários, à 
qual, "data venia", nos filiamos. 

Diz o art. 239, n.O I, do Dec. Fed. n.O 4.857 de 9-XI-1939 -
que a compra e venda, entre outros atos, está sujeita a registro, 
desde que seja, é claro, imóvel. Ainda o art. 44, 0.° UI, do C6d. 
Civil Brasileiro, reza que se considera imóvel o direito à sucessão 
aberta. Ora, é sabido que existe compra e venda onde se integram 
três elementos essenciais: "res, proetium et consensus", Carvalho 
Santos, comentando o art. 1.065 do Cód. Civil, com sua clareza de 
sempre explica: 

"Ainda, que da herança façam parte bens imóveis e móveis, 
cessão é denominada a alienação de direito, a herança (Ceral Cunha 
Gonçalves, obr. e loc.: cits.: Planiol, "Traité Elem.~', vaI. 2, n.o 
1.639)", 

O cooceituado Carlos Maximiliano no seu "Direito das Suces
sões", nota 41, "in fine", reconhece a necessidade do registro do 
título, quando afirma: 

" . . . Entretanto, se o ato não está transcrito no registro público, 
é "res inter alios aeta", podem os prejudicados não tomar conheci
mento dele contra O cedente apenas. Cód. Civil, artigos 135 c 1.067, 
531-32" . 

Na "Rev. Forense", voI. 29, pg. 303, lê-se: 
"Cessão de herança. Necessidade de transcrição - Art. 44, n.o 

1I1, do Cód. Civir". 

Na mesma "R. Forense", 115-553, encontramos: 

"I:: ato translativo de domínio e posse regendo-se pelos princí
pios da compra e venda. Seu objetivo é uma universalidade de bens. 
O comprador e . sucessor a título singular". 
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Outro julgamento ali constante, R~ F. 11.0-77, decidiu: 

ClA cessão de direitos hereditários se consuma depois que da 
se opera regularmente e feita a transcrição do documento de cessão, 
mesmo antes da sentença que julga a partilha". 

O jurista Giges Prado manifesta-se ampla e fundamentalmente 
pela necessidade da transcrição do lÍt ul0 de cessão, "i n R. T. 104-166 
c 153-45J, sendo igual a opinião de José Duarte (v. "Rev. Direito", 
\'01. 153-513, publica excelente trabalho do jurista Jair Lins. 

"A aquisição da sucessão aberta, por ser esta bem imóvel por 
ficção de lei, depende da transcr ição do respectivo títulolt. (R.T. 
156-703). 

"A venda ou cessão de direitos hereditários pode ser trans
crita quando referente a parte de imóvel avaliado em inventário". 
(Rev. Tribs., 153-510, citando apoio ao aresto publicado na Rev. 
Dire ito, 95-105). 

"As cessões a eles outorgadas mão fo ram ainda transcritas no 
Registro de Imóveis, como seria mister" , (Decr. n.o 4.857, de 
9-11-1939, artigo 239, IX), Cfr. Rev. Tribs., 158-15 1). 

O Superior Tribunal Federal ("in" l'Rev. Tribs.", 368-388), 
assim decidiu: 

"Cessão de direitos hereditários /- Obrigatoriedade do registro. 

S6 após a sua transcrição no registro imobniário é que a cessão 
de direitos hereditários pode operar efeitos contra terceiros", 

Na ape~ação cível número 183.507, de Osasco t o subscritor 
, deste trabalho fkou vencido por respeitável aresto do Tribunal de 
Justiça do Estado. E, através do recurso extraordiüário n. O 70.639, 
teve a satisfação de ser atendido pela Corte Suprema em decisório 
publicado no DJU de 12 de fevereiro de 1971, pg. 1, onde foi 
relator o Min. Aliomar Baleeiro. Cabe ressaltar o apoio unãn~me do 
Promotor Público Carlos Siqueira. Netto e do substancioso parecer 
do Procurador de Justiça, dr. Mário de SaBes Penteado, sufragados 
pela Procuradoria Federa}, Nesse j,ulgado. tomado à unanimidade, 
ressaltou a Suprema Corte que "num assunto não pacificado até .hoje, 
convém que o STP firme uma dirdriz a bem da unidade da apli,ea
ção do Direito Federal e da segu.rança das relações jurídicas entre 
os cidadãos". 

o Pretório Excelso, diante do silêncio do Regulamento dos 
Registros Públicos. do Cód., Civil, entendeu que se não deve privar 
os titulares de cessões de direitos hereditários, nem dos de meação, 
de uma garantia jw'ídica que, na espécie, só se torna efetiva, em 

~OLET[M DA ASSOCIAÇÁO DOS SEnVEN'TU.UUOS 
DE' JUSTIÇA DO ES1'Al)O DE SÃO PAULO • -73 



relação a terceiros, no Registro de Imóveis. De fato, o titular de 
uma cessão que pagou o imposto de transmissão, e eventualmente, 
até uma diferença de sisa, pagou o preço da aquisição, pagou os 
emolumentos exigidos pelo notário e a este exibe titulo aquisitivo 
com todos os requisitos exigidos pela Lei dos Registros Públicos, 
obviamente deve ter direito a uma proteção "erga omnes" para o 
título que recebe sacramentado pelo tabelião. Como diz Ihering, o 
Direito tem por fim a paz, mas é com a luta que se consegue, e na 
frase sempre atual de Ulpiano: "non exemplis, sed legibus judican
dum est." Realmente se a lei não proibe, nem o ato atenta contra 
os bons costumes, não há como. deixar de dar ampla proteção aos 
direitos dos cessionários, como agora, definitivamente, parece pender 
a autorizada jurisprudência do Excelso Sodalício. 

(de "O Estado") 

USUCAPIÃO 

Sem prova de que o imóvel tenha pertencido, em algum tempo, 
a particular, há-de se tê-lo como constituindo terra devoluta, no caso 
incluída entre os bens do Estado-membro, não se lhe podendo, assim, 
adquirir a propriedade pela posse prolongada, não perturbada ou 
contestada. 

Ac. unânjme 4.a C. C. de 23 de maio de 1974 - Apelação 
Cível n.O 84.9424 - Reg. em 12 de agosto de 1974 - ReI. Exmo. 
Soares de Pinho - Tr. Just. - Est. Guanabara - DOE 3 de outubro 
de 1974. 

CONCEITO DE 
"BEM DE FAMILIA" 

Vieira de Moraes 

Na apelação dvel 223 .442~TJ/SP. 

O bem de família nada mais é do que um bem gravado da 
inalienabilidade e impenhorabilidade temporária, com o objetivo de 
proteger a família da ,ação dos credores posteriores à sua instituição. 

Com o propósito de evitar a prática de fraude, por parte do 
instituidor, nos casos normais, a lei processual facultou aos credores 
anteriores do instituidor a impugnação do pedido de registro, ou a 
promoção de execução, nos termos do § 2.° do artigo 651, do Código 
de Processo Civil, se ocorrer a hipótese de ineficácia nele estabelecida. 

Como se verifica, o registro imobiliário, precedido de prévia 
publicação de editais, objetiva a eficácia da cláusula perante os cre
dores do InstJituidor. Transcrita ou inscrita a cláusula, o imóvel se 
torna impenhorável, salvo as exceções abertas pela própria lei. 
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Contudo, como adverte Serpa Lopes, não sendo apresentada 
nenhuma impugnação, no prazo esta belecido no inciso H do artigo 
649 do estatuto processual, "a inscrição retroage até o momento da 
escritura" (cf. "Tratado dos Registros Públicos", voI. lI, 4.a ed., n.o 
257, pág. 194). 

DIRE1TO DE CONSTRUIR 

Regulamentos administrativos - Em princípio não-viola a Cons
tituição Federal o acórdão que reconhece à autoridade competente 
o poder de impedir novas construções em área particular incluída em 
plano legalmente aprovado de urbanização. O direito de construir 
deve ser exercido em harmonia com os regulamentos administrativos~ 
até porque a Constituição Federal garante a pfopriedade, mas a 
erige em função social (STF - l.a Turma; RE n.o 76. 864-GB; reI. 
Min. Aliomar Baleeiro; j. 11 de dezembro de 1973; mão conhecido; 
v.u.; DJU 22 de novembro de 1974). 

CORRETAGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

CIVIL - A comissão constitui obrigação a 
,cargo de quem incumbe a realização da cor~ 
retagem. Via de regra, a comissão do corretor 
é devida pelo vendedor. Inaplicação do art. 
64, in fine, do Código ComerciaI. Pre€edente 
do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário provido. 

RELATÓRIO 

o Sr. Ministro Djaci Falcão: - O despacho que admitiu o 
reCUflm assim esclarece a matéria: 

"1. Ultralar Aparelhos e Serviços Ltda., invocando a letra d, 
do inc. IH, do art. 119, da Constituição da República, interpõe 
recurso extraordinário do acórdão proferido pelas Câmaras Cíveis 
Reunidas ao ensej'o do julgamento do Recurso de Revista D.o 7.648, 
em que a postulante figura como recorrida, sendo recorrente Peryllo 
Gonçalves de Siqueira (f. 136-9). 

2. Entendeu o aresto,. agora atacado, que o corretor de imó
veis, que presta serviço de intermediação na compra e venda civil, 
tem direito a ser remunerado pelos dois contratantes, alienante e 
adquirente, e não apenas por aquele dentre ambos que lhe cometeu 
o encargo de prestar o serviço. Em síntese, os argumentos são os 
seguintes: "Não dispondo o Código Civ:ll a respeito do contrato de 
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corretagem, e existindo contra.to de corretagem na vida civil, é 
indispensável, para regulá-lo, recorrer aos princípios gerais do direito 
e à analogia. A analogia é fornecida pela aplicação do art. 64 do 
Código Comercial, perfeitamente aplicável em face da omissão do 
C. Civil. Os princípios gerais do direito são dois: o primeiro, que 
proíbe o locupIetamento com o trabalho albeio; o segundo é o que 
veda o enriquecimento sem causa. Ora, se ficou comprovado que 
r.mbos os contratantes, vendedor e comprador, aceitaram o labor do 
corretor profissional. que vive desse mister e cujo trabalho não se 
pode presumir gratUlito, é evidente que lhe devem remunerar, sob 
pena de se locupletarem o trabalho alheio e, de certo modo, se enri
quecerem indevidamente." 

A recorrente traz à colação, para val.idar o apelo extremo, o 
~1córdão unânime que, a 10-6-68, proferiu a Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal, DO julgamento do RE 64.123, decisão 
que se encontra publicada na R.T.~., 46/778. Este j,ulgado perfilha 
o entendimento de que: a) "a disposição do Mt. 64, do Código Co
merciai, que manda repartir entre as partes o ônus da comissão de 
corretagem, trata dos corretores comerciais, é uma disposição espe
cial somente aplicável aos mesmos; não pode ser estendida anal ogi
camente .à corretagem civil, posto que, criando uma obrigação, é de 
diru1to estrito"; b) "nas transações de natureza civil, o costume pre
dominante é no sentido de que, salvo estipulação em contrário, a 
comissão corre por conta do comitente." Dizer-se que o comprador 
também se beneficia da mediação, não sendo justo que se locuplete 
do trabalho do mediador, não me parece argumento válido para 
modificar a conce.ituação dos fatos e alterar-lhes as conseqüências de 
direito. O comprador, que adquire um imóvel pelo preço pedido, 
não compreende porque deva remunerar serviço de que não teve 
necessidade e que não ajustou." 

3. Evidencia-se, assim, o conflito jurisprudencial, dada a dife
rente aplicnção do direito em tese a um mesmo fato. e certo~ con
,tudo, que se ponderou que ° costume vigorante na cidade de Porto 
Alegre, no sentido de remunerar aos dois inter'V~niente-s na aliena
cão, difere do costume existente nas maiores cidades do centro do 
:País, onde a praxe é tão-só o comitente retribuir o serviço ajustado 
com o intermediário. Mas o dic;senso das teses jurídicas é de tal 
porte, que deve subir ~l apreciação do Pretória Excelso. 

4. Admito, pois, o recurso extraordinário, com base no per-
missivo invocado. 

Vista para razões. 

Publique-se e intimem-se. 
Porto Alegre, 13 de julho de 1973. - ManeeI Brustoloni l\olar

Uns, Presidente" (f. 141 a 144). 
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Após as razões da recorrente (f. 146 a 155) e contra-razões 
do recorrido (f. 157 a 159), além da manifestação da Procuradoria
-Geral da Justiça (folhas 161 a 165), subiu o recurso e esta Corte. 

VOTO 
O Sr. Ministro Djaci Falcão (Relator): - O aresto recorrido 

entendeu que pelo comprador é devjda comissão do corretor, desde 
que demonstrada a intermediação no negócio. Argumenta no sen
tido de que a mediação do corretor foi uma das causas da conclusão 
do negócio, há o direito à remuneração devida, não só pelo ven
dedor. mas também pelo comprador. Arrimou-se, sobretudo, no art 
64, in fine, do Código Comercial, que estabelece: 

"Toda corretagem, não havendo estipulação em contrário, será 
pa,ga repartidamente por ambas as partes". 

A exegese acolhída no acór9ào destoa da adotada no RE 
64,123-RS, relatado pelo eminente Ministro Oswaldo Trigueiro, que 
assinalou em seu voto: 

"Não vejo COUlO tornar-se extensivo à mediação civil o preceito 
do art. 64 do C. Com., que diz respeito aos corretores que) como 
agentes auxiliares do comércio, estejam para esse efeito devidamente 
matriculados (arts. 35 e 38). 

Nas transações de natureza civil, o costume predominante é no 
sentido de que, salvo estipulação em contrário, a comissão corre por 
conta do com~tente. 

A opinião de Antônio Carvalho Neto é no sentido de que "a 
responsabilidade da. comissão é pura e simples do comitente, só se 
bipartindo entre as partes, ou passando a ten:eiro, em face de con
venção expressa" (Contrato de l\-lediação, p. 17 J), 

Em abono dessa tese, invoca esse autor vúrios precedentes ju
risprudenciais. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que a 
comissão é paga pelo vendedor (R.T., 66/534). Quando o mediador 
consegue aproximar as partes: tem direito à remuneração que, en
tretanto, deve ser exigida de quem lhe encomendou o trabaUJo (R.T., 
98/190) , Em outras decisões, afirmou o princípio de que a comissão 
do intermediário ou corretor constitui obrigação de quem o incumbe 
da corretagem (R.T., 68/25'0). Para ltornar o comprador responsável 
pelo pagan:wnto da corretagem, seria necessário que ele honvess~ 

assumido essa obrigação (R.T., 175/246). 

Nessa conformidade, é a praxe seguida nas transações civis, 
especiahnellte no campo dos negócios imobHiádos. Não se conven
cionando diversamente, preva[ece o entendimento de que o corretor, 
a quem o vendedor incumbiu de procurar comprador, nenhum direito 
tem de exigir deste úldmo a remuneração de seus serviços, Não me 
parece razoável, nem fundado em direito, impor-se, ao comprador 
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de um imóvel, o ônus de pagar a comlssao a corretor com quem 
nada contratou e que somente prestou os serviços que lhe foram 
solicitados pelo vendedor. Dizer-se que o comprador também se 
beneficia da mediação, não sendo justo que se locuplete do trabalho 
do mediador, não me parece argumento válido para modificar a 
conceituação dos fatos e alterar-lhes as conseqüências de direito. O 
comprador, que adquire um imóvel pelo preço pedido, n~o compre
ende por que deva remunerar serviço de que não teve necessidade e 
que não ajustou. 

Quando, para negócio dessa natureza, ele precisa de interme
diário, recorre a outro profissional, e não ao do vendedor, não sendo 
de admitir-se, nessa hipótese, que deva pagar aos dois. 

No caso dos autos, como se vê do documento de f. 10, o recor
rido foi autorizado a promover a mediação apenas pelo vendedor, a 
quem prestou serviços que foram pagos, na forma contratada. Não 
se justifica, assim, que o comprador responda .no todo ou em parte~ 
por obrigação que não assumiu" (R.T.J. 46/779-80). 

Tenho para mim que a melllor inteligência está no acórdão 
pamdigma. Com efeito, o corretor, a quem o vendedor incumbiu dt~ 

procurar comprador, não faz jus a cobrar deste a remuneração dos 
seus serviços, uma vez que ao mesmo não se acha ligado por qual
quer liame contratual. Desde que o corretor apenas contratou com o 
\'endcdor, a quem representa, somente deste pode exigir o adimple
mento da obrigação civil pactuada. O corretor, na hipótese, atuou 
no interesse do vendedor, a quem prestava serviço. Não se pode 
situar como um mediador.. Sim, como mero intermediário, a serviço 
do vendedor. 

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para 
julgar improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das 
cU$tas e honorários de advogado, estes na base de 20% sobre o 
valor dado à causa. (S.T.F. - RE 77.800 - RS - Rel., Ministro 
Djaci Falcão - Conhecido e provido - Unânime - Presidência 
do Sr. Ministro Luiz GaIlotti - Presentes à sessão os Senhores Mi
nistros Oswaldo Trigueiro, Djaci Falcão, Rodrigues Alckmin. -
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Aliomar Baleeiro - Bra
sDia, 26 de novembro de 1973) . . R.T.J., voI. 69, pg. 584. 

MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 

Parecer Normativo n.o 17]/74 do CST do Ministério da 
Fazenda: 
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02.02 - Pessoa Jurídica 
02.02.99 - Outros (Microfilmagem de documentos particulares) 

As cópias microfilmadas de documentos particulares de interesse 
da fiscalização dos Tributos Federais tem sua validade jurídica con
dicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto 
n.o 64.398 de 24 de abril de 1969, regulamentador da Lei número 
5.433, de 8 de maio de 1968. 

A eliminação dos documentos particular<es originais, já miCFQ

filmados na forma da lei, é autorizada desde que observadas as 
cautelas legais previstas pela legislação em v~gor. 

A interpretação das normas que tratam da mecânica de autoriza~ 
ção e fiscalização do processo de micFoHimagem é estranha à 
competência da Secretaria da Receita Federal. 

Versa, a questão, sobre a utilização da microfilmagem em 
documentos particulares que, por exigência legal, devam permanecer 
à disposição do Fisco. 

2. Indaga-se a exibição dos microfilmes de documentos parti
culares, no lugar dos originais, seria suficiente e bastante para a 
fiscalização dos Tributos Federais. 

3. Indaga-se, ainda, se, uma vez atendidas todas as exigências 
da legislação em vigor" os microfilmes, cópias fotográficas e os 
traslados obtidos diretamente de filmes negativos de documentos 
particulares teriam efeito probante idêntico ao dos próprios documen
tos originais, a ponto de permitir-se a destruição destes últ~mos. 

4. Questiona-se, por fim, quanto à validade de alternativas 
não previstas na legislação para a sistemática de autorização e 
fiscalização do processo de microfilmagem, tais como: 

a) não submeter as cópias à autenticação prevista no artigo 22, 
do Decreto íIl.o 64.398-69, pelo simples fato de no munidpio 
em que se encontra sediada a ínteressada não haver cartório 
habilitado para tanto, ou, 

b) proceder à micwfilm.agem sem possuir registro no Depar
tamento federal de Just~ça. 

5. A microfilmagem de documentos, tanto oficiais quanto 
particulares, para fins de arquivamento, segurança ou manuseio, foi 
inicialmente autorizada pela Lei 0.° 5.433, de 8 de maio de 1968 e, 
posteriormente, regulamentada pelo Decreto 0.° 63.398, de 24 de 
abril de 1969, que estabeleceram os requisitos e condições para tal 
prática, visando que os microfilmes produzissem o mesmo efeito legal 
dos originais microfilmados. 
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6. Em linhas gerais, a microfilmagem de documentos parti
culares é permitida desde que sejam atendidas as seguintes condições: 

a) a miorofi lmagem seja feita por cartório ou estabelecimento 
particular habilitado, autorizado a tanto pelo Departamento 
Federal de Justiça e sujeito à sua fiscalização; 

b) a microfilmagem seja feita na forma prevista nos artigos 9.0 

e 10 do Decreto n.o 64.398-69; 
c) os rnkrofilmes, as cópias fotográficas e os traslados" obtidos 

diretamente de filmes negativos de documentos particulares, 
sejam assinados pelo responsável da organização ou esta
bel,ecimento detentor do arquivo, e obrigatoriamente auten
ticados em cartório competente. 

7 . Vê-se, por conseguinte, que a validade jurídica das cópias 
obtidas pelo processo de microfilmagem encontra-se condicionada a 
uma série de limitações legais que se impõem a todo o processo de 
filmagem e reprodução, vinculando, indusive, os' seus agentes a 
quaWicações especiais. 

8. A e]iminação dos documentos originais encontra-se prevista, 
c de forma genérica, tanto para os documentos oficiais quanto. para 
os particulares, nos § § 2.°, 3.° e 5.0 do artigo 1.0 da Lei 5.433-68. 
O decreto regulamentador, contudo, fere-se expressamente apenas à 
forma, regras-c. condições para a illutilização de documentos oficiais. 
Esta omissão, todavia, oão nos autoriza a concluir que o legislador 
pretendeu despir de qualquer formalidade o processo de eliminação 
dos originais de documentos particulares. Mesmo porque, e como 
já vimos, a própria Lei 0.° 5.433-68, estabelece cautelas especiais 
para a eliminação de originais de documentos, inclusive particulares. 
Daí inferimos que a eHminação de tais documentos encontra-se sujeita 
a formalidades análogas àquelas previstas no artigo 14 do Decreto 
m.O 64.398-69 paF3 os documentos oficiais. 

9. Resta lembra,r que não compete à Secretaria da Receita 
Federal discutir, regulamentar ou interpretar além dos efeitos fiscais 
as disposições legais relativas à mecânica de autorização e fiscalização 
do sistema de microfilmagem, por encontrar-se tal competência, afeta 
ao Micnj,stério da Justiça, conforme se infere do disposto no artigo 33, 
do Decreto m .... mero 64.398-69. 

À consideração superior. 
SLTN, 2 de março de 1974. - Rodrigo T. S. Muzzi, Técnico de 

Tri butaç"ão. 
De acordo. 
Publique~se e, a ,seguir, encaminhe-se copIas às SS. RR. R. F . 

para conhecimento e ciência aos demais órgãos subordinados. 

80 -

(DOU 17-10-74) 

BOLETIM DA ASSOOTAÇÃO n-os SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



El\-mARGOS DE TERCEIROS - REGlS
TRO - A averbação de contrato de ünancia
mento do carro com alienação fiduciária no 
Registro Público sopre a do recibo 1pa1'8 os 
efeitos da Súmula 489. 

RELATORIa 

o Sr. Ministro Aliomnr Baleeiro-: - 1. O Recorrente insurge-se 
contra o v. acórdão, à. f. 81, da 4.a Câmara Civel do ego Tribunal de 
Justiça da Guanabara, q:ue, confirmando a r. sentença de f. 50, julgou 
procedente embargos de terceiro. Diz a ementa: 

"Embargos dc terceiro. O registro anterior do contrato de 
financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação 
fiduciária deste à Financiadora, prevalece sobre o simples recibo de 
venda feita a outre,m, a quem não foi dada a posse do veículo e que 
só o levou ao registro de titulos quando registrado já estava o contrato 
de fina nci ament.o. Embargos procedentes". 

2. Daí o recurso extraordinário do Embargo (f. 83), apenas 
pela letra d, argüindo contrariedade à SúmuJa 489, e RE 71.938, 
R.T • .J., 58/77. 

3. a em. Des. Rebello Horta, Presidente do ego Tribunal de 
Justiça da Gu.anabara, admitiu o recurso, argumentando, à f. 88: 

"H. N a realidade não afirmou o v. acórdão que a compra 
e v,e·nda de automóvel, não transcrita no Registro de Titulas e 
Documentos, prevaleça contra terceiros. a que afirmou o v. acórdão 
é que, transcrito que seja no Registro de Títulos e Documentos, o 
contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de 
aquisição de veículo, no qual se encontrem descritas todas as carac
terístic:as deste, fica suprida a falta de registro do recibo passado pelo 
alienante. . 

No entanto, sendo a matéria nova, e relevante a questão, e 
atendendo aos termos da Súmula 489, admitido o recurso". 

:f: o relatório. 

VOTO 

o Sr. MiIDstro Aliomar Baleeiro (Relator): - Não conheço, 
porque O v. acórdão não se opõe à Súmula 489 nem ao RE 71.938, 
nele calcado. Com mostra) aliás, o despacho de admissão, o aoórdão 
recorrido, aliás, entendeu que o registro do contrato de financiamento 
com a1ienação fiduciária do carro, perfeitamente descrito e indivi-
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duado, supria a falta de registro do reci.bo. Terceiro de boa-fé 
poderia ter notícia do negócio, se tivesse tido a cu ri aI prudência de 
indagar do Registro Público. (S. T . F. - RE 75 .303 - GB - ReI. 
M.inistro Aliomar Baleei~o - Não conhecido. Unânime. - Presi
dência do Sr. Ministro Luiz Gallotti Presentes à sessão os Senhores 
Ministros Oswaldo Trigueiro, Aliomar Baleeiro, Djaci Falcão, Rodri
gues Alckmin e o Df. Oscar Corrêa Pina. Procurador-Geral da 
República, substituto. - Brasília, 20 de novembro de 1973). 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

Portaria 3.0 3 . 2JO de 20 de junho de 1975: 
Os Ministros de Estado da Agricultura e do Trabalho, no uso 

de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto-lei 
n.o [. 166, de 15 de abril de 1971, bem como as conclusões a que 
chegou o Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Mfb D.O 

3. 179-A, de 28 de maio de 1974, publicada no Diário Oficial de 29, 
subseqüente. 

RESOLVEM: 

Artigo L o - Os trabalhadores eventuais e outros não conside
rados empregados, mas que exercem atividades no meio rural e que, 
por não possuirem terras, não constam, obrigatoriamente, do cadastro 
relativo ao lmposto Territorial Rural (ITR), realizado pelo lNCRA, 
também estão obrigados ao pagamento da Contribuição Sindical 
Rural (CSR), na forma disposta por esta Portaria. 

Artigo 2.° ~ A Contribuição Sindical referida no artigo ante
FioI' será lançada no valor previsto na alínea b do artigo 580 da 
Consotidação das Leis do Trabalho e paga no mês de fevereiro de 
cada ano. a favor da entidade sindical representativa da categoria 
profissional. 

Artigo 3.° - Os parceiros e arrendatários estão obrigados ao 
pagamento da contribuição sindical na mesma base referida nos 
arLjgos anteriores, recolhendo-a a favor da entidade sindical de 
empregados ou de empregadores, conforme se enquadrem, respectiva
menle, a alínea b do item I ou na alínea b do item lI, do artigo 1.0, 
do DecrEto-lei 0.° 1 . 166, de 15 de abril de 1971. 

Artigo 4.° - O recolbimbento da contribuição Sindical em 
referência será feito diretamente pelo Contribu.inte no estabelecimento 
bancário mais próximo de seu domicílio, mediante guia fornecida 
p~la entidade sindical interessada, devidamente preenchida, em três 
VIas. 

Artigo 5.° - Cabe à entidade sindical interessada distribuir, 
gratuitamente, as guias de recolhimento, bem como orientar os 
contribuintes no sentido de preeochimento das mesmas. 
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Artigo 6.° - A agência bancária recebedora terá o prazo de 
trinta dias, contado da data do recebimento, para creditar nas contas 
próprias, conforme previsto em lei, as quantias arrecadadas. 

Artigo 7.° - As três vias terãn o seguinte destino: 

a) a primeira destina-se ao contribuinte, como comprovante do 
do pagamento efetuado; 

b) a segunda à entidade sindical beneficiál"ia; 

c) a terceira ao estabelecimento bancário arrecadador. 

Artigo 8.° - Não havendo sindicato com jurisdição na loca
lidade de domicilio do contribuinte, o recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural será feito a favor da Federação respectiva, a quem 
caberá tomar as providências referidas no artigo 5.°. 

Artigo 9.° - Não havendo sindicato nem federação, o reco
lhimento da C. S . R. será feito a favor da Confederação corres
pondente. 

Artigo 10 - O comprovante do recolhimento da contribuição 
Sindical Rural constitui elemento indispensável para obtenç.ão· de 
qualquer assistência perante as entidades sindicais rurais. 

Artigo 11 - Os estabelecimentos bancários que, por força de 
execução de contratos de financiamentos ou de empréstimos, se 
tornarem proprietários de imóveis rurais, ficam obrigados ao recolhi
mento da C. S. R. em relação a esses imóveis. 

Artigo 12 - Os empregadores rurais, organizados em empresas 
e firmas, recolherão a contribuição siodical proporcionalmente ao 
capital social, com base nas percentagens estabelecidas no artigo 580, 
c, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Artigo 13 - Para os empregadores rurais não organizados, o 
valor da contribuição rural será calculado tomando-se por base o 
lançamento do imposto territorEal do imóvel explorado, sobre o qual 
incidirão as percentagens f~adas no artigo 580, C, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Artigo 14 - A contribuição devida tiS entidades sindicais da 
categoria profissional será Jançada e cobrada dos empregadores rurais 
e por estes descootada\ dos respectivos salários, no valor fixado pela 
legislação aplicável e temdo p01 base o númerco máximo de assalariados 
que trabalhem. Das épocas de maiores serviços. 

Artigo 15 - O pequeno proprietário, titular de mais de um 
imóvel, cuja soma de áreas não alcançar o módulo, enquadrado como 
trabalhador rural, recolherá a Contribuição Sindical Rural, lançada 
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com base no artigo 580, letra b, da CLT, incidente apenas sobre um 
imóvel. 

Artigo 16 - As pessoas jurídicas possuidoras de vários 
imóveis, situados em lugares diferentes j deverão atribuir a cada um 
deles uma parte do capital social, que servirá de base para recolJü
mento da Contribuição Sindical Rural, observados os valores de 
avaliação fixados pelo INeRA. 

Artigo 17 - No exercício de sua atividade normal, caberá às 
entidades sindicais zeLar pelo fiel recolhimento da Contribuição Sin
dica l Rural, levando ao conhecimento da autoridade fatos que 
denotem a fraude, omissão ou sonegação nos recolhimentos devidos. 

Artigo 18 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

(DOU 3-7-75) 

(Da "Tribuna da Justiça" 
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 

E ASSIST~NCIA SOCIAL 

OF. F/SPAF 07/75 

Senhor Presidente 

Exigibilidade do Certificado de Quitação CQ 
- do FUNRURAL, por ocasião da lavratura 
de escritura que onere imóvell1U"81, ou urbano 
de proprietário rural 

Recebemos do Ministério da Previdênciã e 
Assistência Social, Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural; Diretoria Regional em São 
Pau1o, o seguinte oficio: 

São Paulo, 03 de setembro de 1975 

Tenho a honra de vir à presença de V. Exa. para solicitar vossos 
bons ofícios no sentido de serem os Cartórios de Notas do Estado 
orientados sobre a exigibilidade do Certificado de Quitação - CQ -
do FUNRURAL, por ocasião da lavratura de escritura que onere 
imóvel rural) ou urbano ue proprietário rural. 

As Representações Locais desta autarquia, têm comunicado a 
esta Diretoria Regional, que a quase totalidade dos referidos Cartó
dos não eSlá exigindo o documento mencionado para a prática 
daquele ato. 

A legislação p~tinente ao assunto não deixa dúvidas quanto à 
obrigatoriedade mencionada, país, estabelece a Lei D.o 3.807, de 26 
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social ~ o 
seguinte: 

"Art. 141 - A previdência social fornecerá os seguintes do-
curnentos: 

I - às empresas vinculadas: 

§ 3.° - O Certificado de Quitação (CO), que será arquivado 
e registrado, pelo serventuário público, pela ordem de lavratura dos 
instrumentos públicos ou da transcrição dos instrumentos particulares, 
para os quais foi emitido, será exigido obrigatoriamente das empresas 
vinculadas: -

a) para a alienação ou promessa de alienação, oneração ou 
disposição de bens imóveis; 
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b) para a alienação ou promessa de alienação, oneração ou dis
posição de bens móveis incorporáveis ao atiNo jmobilizados; 

c) para a cessão e transferência ou para a promessa de cessão. 
e transferência de direitos; 

d) para o pagamento de haveres nas liquidações e dissoluções 
de sociedades e para a expedição de cartas de adjudicação 
ou arrematação de bens, salvo quando expedidas em favor 
da fazenda pública federal, estadual ou municipal, em pro
cessos traballUstas, inclusive de aci·dentes do tra.balho. 

§ 4,° - Será também exigido o Certificado de Quitação (CQ) 
para a primeira operação a ser realizada com prédio ou unidade 
imobiliária após a sua coostrução, seja de promessa de venda, de 
compra e venda, de cessão e transferência ou de pro.messa e cessão 
de direitos aquisitivos. 

O Regulamento do Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural - PRO ... RURAL - aprovado pelo Decreto 0.° 69.919, de 
11 de janeiro de 1971, determinou em seu 

OIArt. 165 - Será obrigatória, à partir do mês de janeico de 
1972, para os contribui~ do FUNRURAL, a que se refere o artigo 
15, item I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar n.o 11, de 25 
de maio de 1971, ::li apresentação de Certificados de Regularidades 
de Situação e Certificado de Quitação, expedidos pelo FUNRURAL 
nos mesmos casos e para os mesmos efeitos previstos nos artigos 141 
e 142 da Lei 3.807/60. 

Com a revogação desse Decreto pelo de n. o 73.617, de 12 de 
i evereiro de 1974, a obrigatoriedade foi! mantida, através do artigo 
160 do novo Regulamento, que transcreveu o artigo acima citado. 

Por sua vez, a Lei Complementar n.o I l de 25 de maiQ de 
1971, que instituiu aquele Programa, cuja execução coube ao 
FUNRURAL, no artigo mencionado, esclarece: 

"Artigo 15 - Os recursos para. o custeio do Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes: 

I - da contribuição de 2 % devida pera produtor, sobre o valor 
comercial dos produtos rurais, e recolhida: 

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam 
sub-rogados, para esse fim, em todas as obr'i'gações do 
produtor; 

b) pelo produtor, quando ele pr6p'liio industrializar seus pro
dutos ou vendê-los, no varejo, diretamente ao consumidor; 

O descumprimento da legisJação mencionada, poderá acarretar 
ônus não só aos Cart6rios, como às partes que intervêm na escritura, 
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ante o contido no artigo. 142 c seus parágrafos da l ei 3.807/60, 
que estabelece: . 

"Artigo 142 - Os atos praticados c os instrumentos assinados 
ou lavrados com inobservância do estipulado no artigo 141 são 
considerados nulos de pleno direito. para todos, os efeitos, assim 
como os respectivos regIstros públicos a que estiverem sujeitos. 

§ 1.0 _ ..... . 

§ 2.° - Os servidores) sen'enruários da justjça) autoridades e 
órgãos que infringirem o artigo 141 desta lei incorrerão em multa 
correspondente a um salário-rnmimo de maior valor vigente no País, 
imposta e cobrada pela previdência social, sem prejuízo de respon
sabiJjdade que no caso couber. 

Com o objetivo de evitar sejam tomadas pelo FUNRURA.L as 
providências facultadas pelo referido artigo, faço a V. Exa. a pre
sente solicitação, uma vez que, as Representações Locais se acham 
em condições de fornecer, em poucos dias, o Certificado de Quitação 
- CQ aos interessados. 

Certo de que V. Exa. determinará as medidas necessárias para 
sanar a irregularidade, aproveito do ensejo para apresentar a V. Exa. 
meus protestos de elevada estima e distinta consideração. 

a) Agenor Maciel de Lemos - Assistente 
(No Empedimento do Diretor Regional) 
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LEIS E DECRETOS FEDERAIS 

LEI COMPLEMENTAR N.o 25 - DE 2 DE JULHO DE 1975 

Estabelece critério e limite·s para a fixação da 
remun:craçüo de Vereadores. 

O Presidente da R.epública, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

guinte Lei Complementac 
ArL 1.0 - , As, Câmaras. Municipais fixarão a remuneração dos 

Vereadores ao finar de cada legislatura, para vigorar na subseqüên
te, observados os critérios e limites determinados na presente Lei 
Complementar. 

'Art. 2.° - A remuneração dividir-se-á em parte fixa e parte 
variável. 

§ 1.0 - A parte variável da remuneração não será inferior à 
fLxa, e corresponderá ao comparecimento efetivo do Vereador e à 
participação nas votações. 

§ 2.° - Somente pode,rão ser remuneradas urna sessão por dia 
e, DO máximo, quatro sessões extraordinárias por votações. 

Art. 3.° - É vedado o pagamento ao Vereador de qualquer van
tagem pecuniária, como ajuda de custo, representação ou gratifica
ção, não autorizada expressamente por esta Lei. 

Art. 4.° ~ A remuneração dos Vereadores não pode ultrapas
s,ar, no seu total, os seguintes limites em relação aos subsídios 
fixados aos Deputados à Assembléia Legislativa do respectivo 
Estado: 

I - nos Munidpios com população até 10.000 (dez mil) ba
bitantes, 10% (dez por cento)~ 

TI - nos Municípios com população de mais de 10.000 (dez 
mil) a 50.000 (cinquenta mil) habiiantes, 15% (quinze por ce'nto); 

111 - nos Municípios com popu~ação de mais de 50,000 (cin
quenta mil) a roo.ooo (cem mil) habitantes, 20% (vinte por cento); 

IV - nos Munidpios com população de mais de 100.000 (cem 
mil) a 300.000 (trezentos mil) habitantes, 25% (vinte e cinco por cento); 

V - nos Municípios com população de mais de 300.000 (tre
zentos mil) a 500.000 (qULinhentos mil) habitantes, 35% (trinta e 
cinco por cento); 
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VI - nos Municípios de mais de 500.000 (quinhentos mil) a 
1 .000.000 (hum milhão) de habitantes, 50% (cinqucnta por cento); 

VII - n.os Municípios de mais de 1.000.000 (hum milhão) de 
habitantes, 70% (setenta por cento); 

VIU - nas Capitais com popwação até 1.000.000 (hum mi~ 

lhão) de habitantes, 50% (cinqueota por cento); 

IX - Das Capitais com população de mais de 1.000.000 (hum 
milhão) de habitantes, 70% (setenta por cento); 

X - a remuneração rolnima dos Vereadores será de 3% (três 
por cento) do subsídio do Deputado Estadual, podendo, nesse caso, 
a despesa ultrapassar o percentual prevista no Artigo 7.°. 

Parágra.fo único. A remuneração dos Vereadores dos Territó
rios do Amapá, Rondôuia e Roraima será calculada com base nos 
subsidios dos Deputados às Assembléias Legislativas dos Estados do 
Pará, Amazonas e Acre, respectivamente. 

Art. 5.° - As Câmaras Municipais que se instalarem pela pri
meira vez e as que ainda não tiverem fixado a remuneração dos 
Vereadores podem determiná-la para a legislatura em curso, obede
cido o disposto no artigo anterior. 

Art. 6.° - Poderão as Câma,ras Municipais, não havendo coin
cidência de mandatos legislativos estaduais e municipais, atualizar 
a remuneração dos Vereadores para a me,sma legislatura, ,quando 
ocorrer fixação de subsídios dos Deputados, nos termos da Constitui
ção do respectivo Estado. 

Art. 7.° - A despesa com a remuneração dos Vereadores não 
poderá, em cada Munidpío, ultrapassar, anualmente., 3% (três por 
cento) da receita efetivamente realizada no exercício imediatamente 
anterior. 

Parágrafo único. Se a remuneração calculada de acordo com 
as normas do artigo 4. 0 ultrapassar esse limite, será redl!lúda para 
que não o exceda. 

Art. 8.° - Na atual legislatura a remuneração dos Vereadores, 
fixada com base na Lei Complementar número 2 de vinte e nove 
de novembro de mil novecentos e sessenta e sete, alterada pela Lei 
Complemenlar número 23 de dezenove de dezembro de mil nove
centos e setenta e quatro, não será reduzida. 

Art. 9.° - A população do munícípio será aquela estimada pela 
Fundação Instituto Brasile~ro de Geografia e Estatística (.I.B.G.E.), 
que fornecerá, pçor certidão, os dados às Câmaras interessadas. 
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Art. 10. A presente Lei Complementar entra em vigor na 
data de sma publicação, revogadas' as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de julho de 1975; 154.° da Independência. e 87,0 
da República. 

ERNESTO GEISEL 
Armando Fa1c~ 

D. O. U. 4-7-75 

JLEJ N.o 6,206 - DE 7 DE MAIO DE 1975 

Dá valor de documento de idcntidad.e às car
teiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional e dá outras providências. 

o Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sa:nciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1.0 É válida em todo o Território Nacional como prova 
de identidade, para qualquer efeito, a carteira emitida pelos órgaos 
criados por lei federal, controladores do exercício profissional. 

Art. 2,° Os créditos dos órgãos referidos no artigo anterior 

serão exigíveis pela ação executiva perante a Justiça Federal 

ArL 3.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasílja, em 7 de maio de 1975; 154.° da Independência e 87.0 

da Repú blica. 
ERNESTO GEISEL 
AnmlOdo Falcão 
Arnaldo Prieto 

D.O.U. 08-05-75 

LEI N.o 6.207 - DE 28 DE MAIO DE 1975 

Modifica O Art. 130 do Decreto 0.0 17.943~A, 

de 12 de outubro de 1.927 (Código de Me· 
nores). 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1.0 O Art. 130 do Decreto n.o 17.943-A, de 12 de outu
bro de 1927, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 130 - N-ão é permitida: 

a) aos menores. de dezoito anos a entrada em boates, bailes 
públicos e congêneres. salvo quando, dada a circunstância do caso 
GU as peculiaridades locais, o Juiz a aut,orizar, exigindo, sempre, 
que o menor seja acompanhado de respons{lVel; 

b) aos menOres de vinte e um anos a frcquentar casas de jogo. 

Parágrafo único. As penas aplicáveis aos infratores são as do x 
7.° do Art. 128 (VETADO). 

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas, as d~sposições em contrário. 

Brasília, 28 de maio de 1975; 154.° da Independência e 87.0 
da República. 

ERNESTO GEISEL 

Armando Faléão 
D.O.U. - 23-05-75 

LEI N.o 6.015 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os Registros I'úblicos e dá ouCras providências. 

TITULO I 

Das Disposições Gerais 

CAPITULO I 

Das Atribuições 

Art. 1.° - Os serviços concernentes aos Registros Públicos, 
estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e 
eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta 
Lei. 

§ 1.0 - Os Registros referidos neste artigo são os segui lltes: 

I - o registro civil de pessoas naturais; 

11 - o registro civil de pessoas juddicas; 

IH - o registro de títulos e documentos; 

]V - o' registro de imóveis. 

§ 2.° - Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. 
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Alit. 2.° - Os registros indicados no § 1.0 do artigo ante
rior ficam a cargo dos serventuários privativos nomeados de acordo 
com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judi
ciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas Resoluções sobre 
a Divis,ão e Organização Judiciária dos Estados, e serão feitos: 

I - o do item I, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de 
registro de nascimentos, casamentos e 6bitos; 

II - os dos itens 11 e TIl nos ofícios privativos, ou nos ca(
tórÍos do registro de títulos e documentos; 

UI - os do item IV, nos ofícios privativos, ou nos cartórios 
de Iiegistro de Fmóveis. 

CAPITULO II 

Da Escrituração 

Art. 3.° - A escrituração será feita em livros encadernados, 
que obedecerão aos modelos anexos a esta lei) sujeitos à correição 
da autoridade judiciária competente. 

§ 1.0 - Os livros podem ter O,22m até OAOm de largura e de 
O,33m alé O,55m de altura, ,cabendo ao oficial a escolha, dentro 
dessas dimensões) de acordo com a conveniência do serviço. 

§ 2.° - Para facilidade do serviço podem os livros ser escri
turados mecanicamente, em folhas soltas, obedecidos os modelos 
aprovados pela autoridade judiciária competente. 

Art. 4.° - o.s livros de escrituração serão abertos, numerados, 
autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utili
zado, para tal fim, processo mecânico de autenticação previamente 
aprovado pela autoridade judiciária. competente. 

Art. 5.° - Considerando a quantidade dos regIstros o juiz 
poderá autorizar a diminuíção do - ntuuero de páginas dos livros 
respectivos, até a terça parte do consignado nesta Lei. 

Art. 6. 0 - Findando-se um Hvro, o imediato tomará o número 
seguinte, acrescido à respectiva letra, salvo no registro de imóveis, em 
que o número será conservado, com a adição sucessiva de letras, na 
ordem alfabética simples, e, depois, repetidas em combinações com 
a primeira, com a segunda, e assim indefinidamente. Exemplos: 2-A 
a 2-Z; 2-AA a 2-AZ; 2-BA e 2-BZ, etc. 

Art~ 7.° - Os números de ordem dos registros não serão 
interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão, indeünldamente, 
nos seguintes da rncsmacspécie. 
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CAPITULO III 

Da Ordem do Serviço 

Art. 8.° - O serviço começará e terminará às mesmas horas 
em ,todos os dias úteIs. 

Parágrafo único - O registro civil de pessoas naturais funcio
nará todos os dias" sem exceção. 

Art. 9.0 - Será 'nulo o registro lavrado fora das horas regul1a
mentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e 
cTimÍ!nalmeote responsável o oficial que der causa à nulidade. 

Art. 10 - Todos os títulos, apresentados no horário regula
mentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do 
serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão' registrados, p refe
rencialmente, aos apresentados nesse dia. 

Parágr.afo único - O registro civil de pessoas l1atlurais não 
poderá, emtr1etanto, ser ãdiiado. 

Art. 1 [ - Os oficiais adotarão o melhor regime interno de 
modo a assegurar às partes a ordem de precedência -na apresentação 
dos seus títulos, estabelecendo-se, sempre, o número de ordem geral. 

Art. 12 - Nenhuma exngência fiscal, ou dúvida, obstará a 
apresentação de um título e o seu lançamento do Protocolo com o 
respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra 
prioridade de direítos para o apresentante. 

Parágrafo úníco - I ndependem de apontamento no Protocolo 
os títulos apresentados 'apernas para exame e cálculo dos respectivos 
emolumentos. 

Art. 13 - Salvo as anotações e as averbações obrígat6rias, os 
atos do registro serão praticados: 

I por ordem judicial; 

II a requerimento verbal ou escríto dos ínteressados; 

lU a requerimento do Ministério Público, quando a lei 
autorÍzar. 

§ 1.0 - O reconhecimento de firma nas comurncações ~10 

registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. 

§ 2.° - A emancipação concedida por sentença judicia] será 
anotada às expensas do interessado. 

Art. 14 - Pelos atos que praticarem, em decorrência desta 
Lei, os Oficiais do Registro terão direitoJ a título ele remuneração, 
aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Fe-
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deral dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo inte
n~ssado que os requerer, no ato de requerimento ou no da apresen
tação do título. 

Art. 15 - Quando o interessado no registro for o oficial en
carregado de fazê-lo, ou algum parente seu, em grau que determine 
impedimento, o ato incumbe ao substhuto legal do oficial. 

CAPíTULO IV 

Da Publicidade 

Art. 16 - Os oficiais e os encarregados das repartições em que 
se façam os registros são obrigados: 

1.0) a lavrar certidão do que lhes for requerido; 
2.°) a fornecer às partes as informações solicitadas. 

ArL 17 - Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro 
sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do 
pedido. 

Art. 18 - Ressalvado o disposto nos arts. 45 e 95, parágrafo 
único, a certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, 
devendo mencionar o livro do registro ou o documento arquivado no 
cartório. 

Art. 19 - A certidão será lavrada em inteiro teor, em re
sumo, ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenti
cada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retar~ 
dada por mais de 5 (cinco) dias. 

§ 1.0 - A certidão, de inteiro teor, poderá ser extraída por 
meio datilográfico ou reprográfico. 

2.° - A certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais 
mencionarão, sempre, a data em que foi lavrado o assento e serão 
manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção de papéis im
pressos, os claros serão preenchidos também em manuscritos oU da
tilografados. 

§ 3.° - Nas certidões de registro civil, não se mencionará a 
circunstância de ser legítima, ou não, a filiação, salvo a requerimento 
do próprio interessado, ou em virtude de determinação judicial 

§ 4.° - As certidões de nascimento mencionarão, além da 
data em que foi feito o assento, a data, por extenso, do nascimento 
é' , ainda, expressamente, o lugar onde o fato houver ocorrido. 

§ 5.° - As certidões extraídas dos regist ros públicos deverão 
ser fornecidas em papel e mediante escrita que permitam a sua re
produção por fotocópia, ou outro processo equivalente. 
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Art. 20 - No caso de recusa ou retardamento na expedição 
da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, 
que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. 

Parágrafo único - Para a verificação do retardamento, o 
oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota 
de entrega devidamente autenticada. 

Art. 21 - Sempre que houver qualquer alteração posterior ao 
ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-Ia, obrigatoria
mente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de respon
sabilidade civi'l e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 94. 

Parágrafo úmico - A alteração a que se refere este artigo deverá 
ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que "a pre
sente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo." 

CAPITULO V 

Da Conservação 

Artt. 22 - Os livros de registro, bem como as fichas que as 
substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autoriza
ção judicial. 

Art. 23. - Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que 
exigirem a apresentação de qualquer livro, fkha substitutIva de livro 
ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. 

Art. 24 - Os oficiais devem manter, em segurança, perma
nentemente, os livros e documentos e respondem pela sua ordem e 
conservação. 

Art. 25 - Os papéis referentes ao serviço do registro serão 
arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais 
que fadlitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de 
outros meios de reprodução autori'zados em lei. 

Art. 26 - Os Jivros e papéis pertencentes ao arquivo do 
cartório ali perma1Jilecerão indefinidamente. 

Art. 27 - Quando â lei criar nove cartório, e enquanto este 
Jilão for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório 
que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los no 
novo oHcio. 

Parágrafo úntico - O arquivo do antJigo cartório continuará a 
pertencer~lhe. 
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CAPITULO VI 

Da Responsabilidade 

Art. 28 - Além dos casos expressamente consignados, os 
oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos quc, pcs-· 
soalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causa
rem, por culpa ou dolo, aos interessados 00 registro. 

Parágrafo único - A responsabllidadc civil independc da 
criminal pelos delitos que cometerem. 

TITULO ]I 

Do Registro Civil de Pessoas Naturais 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Art. 29 - Serão registrados no Registro Civil de Pess'oas 
Natur-ais: 

I 
n 

UI 
IV 
V 

VI 

- os 
- os 
- os 

as 
as 
as 

nascimentos; 
casamentos; 
óbitos; 
emancipações; 
interdições; 
sentenças declaratórias de ausência; 

VII as opções de nacionalidade; 
VIII as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. 

§ 1.0 - Serão averbados: 

a.) as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do 
casamento, o desquite e o restabelecimcnto da socie
dade conjugal; 

b) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebi
dos na constância do casamento e as que declararem 
a filiação legítima; 

c) os casamentos de que resultar a legitimação de filhos 
havidos ou concebidos anteriormente; 

d) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento 
de filhos ilegítimos; 

e) as escrituras de adoção e 0S atos que a dissolverem; 
f) as alterações ou abreviahuas de nom.es. 
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§ 2.° - :b competente para a inscrição da opção de nacionali
dade o cartório da residência do optante, ou de seus pais. Se forcnl 
residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. 

Art. 30 - Das pessoas comprovadamente pobres, à vista de 
atestado da autoridade competente, não será cobrado emolumento 
pe10 registro civil e respectiva certidão. 

A,rt. 31 - Os fatos concernentes ao registro civil, que se derem 
a bordo dos navios de guerra e mercantes, em viagem l e no Exército, 
em campanha, serão imediatamente registrados e comunicados em 
tempo oportuno" por cópia autêntica, aos respectivos Ministérios, a 
fim de que, através do Mjnistério da Justiça, sejam ordenados os 
assentamentos, notas ou averbações nos livros competentes das cir
cunscrições a que se referirem. 

Art. 32 - Os assentos de nascimento, óbito e de casamento 
de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos 
termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões 
pelos cônsules ou, quando por estes tomados, nos termos do regula
mento consul'ar. 

§ 1.0 ~ Os assentos de que. trata este artigo serão, porém, 
trasladados nos cartórios do 1.0 Ofício do domicíHo do registrado ou 
no 1.0 Ofício do Distrito Fcderal, em falta de domicílio conhecido, 
quando tiverem de produzir efeito no País, ou, antes, por meio de 
segunda via que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio 
do Ministério das Relações Exteriores. 

§ 2.° - O filho de brasileiro ou brasildra, nascido no estran
geir o, e cujos pajs não estejam ali a serviço do Brasil, desde que 
registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha a residir 
no território nacional antes de atingir a maioridade, poderá requerer, 
no juízo de seu domicílio, se registre, no livro "E" do .1.0 Ofício do 
Re.gistro Civil, O termo de nascimento. 

§ 3.° - Do termo e das respectivas certjdões do nascimento 
registrado na forma do parágrafo antecedente constará que só valerão 
como prova de nacionalidade brasileira, até quatro a110S depois de 
atingida a maioridade. 

§ 4.° - Dentro do prazo de quatro anos, depois de atingida a 
maioridade pelo interessado referido no § 2.°; deverá ele manifestar a 
sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. 
Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro "E" do cartório 
do 1.0 Ofício do domicílio do optante. 

§ 5.° - Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo 
anterior, o ofida} cancelará, de ofício I o regjstro provisório efetuado 
na forma do § 2.°. 
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CAPITULO 11 

Da Escrituração e da Ordem de Scrv,iço 

Art. 33 - Haver{l, em cada ca.rtório, os seguintes livros, todos 
com 300 (trezentas) folhas cada um: 

I "A" - de registro de nascimento; 
11 "B" - de registro de casamento; 

IH "~B Auxiliar" - de registro de casamento religioso 
para efeitos civis; 

IV "C" - de registro de óbitos; 

V - "C Auxiliar" - de registro de natünoftos; 
VI - "D" - de registro de proclama. 

Parágrafo único - No cartório do 1.0 Ofício ou da La subdi
visão judiciária em cada comarca, haverá outro livro par.a inscrição 
dos demais atos relativos ao estado civil, designado sob a letra "E", 
com cento e cinqüenta folhas, podendo o j:uiz competente, nas comar
cas de grande movimento, autorizar o seu desdobramen.to, pela natureza 
dos atos que nele devam ser registrados, em livros especiais. 

Art. 34 - O oficial juntará, a cada um dos livros, índice 
alfabético dos assentos lavrados pelos nomes das pessoas a quem se 
referirem. 

Parágrafo único - O índice alfabético poderá, a critério do 
oficial, ser organizado pelo sistema de fichas, desde que preencham 
estas os requisítos de segurança, comodidade e pronta busca. 

Art. 35 - A escrituração serú feita seguidamente, em ordem 
cronológica de declarações, sem abreviaturas. nem algarismos; no fim 
de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas, serão ressal
vadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que puderem 
ocasionar dúvidas. Entre um assento e outro, será traçada uma Iínha 
de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. 

Art. 36 - Os livros de registro serão divididos em três partes, 
sendo na da esquerda lançado o número de ordem e na central o 
assento, ficando na da direita espaço para as Dotas, averbações e 
retificações. 

Art. 37 - As partes, ou seus proCt\radQres, bem como as 
testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações 
feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. As procurações 
serão arquivadas, declarando-se ao termo a data, o livro, a folha e o 
ofício em que foram lavradas. quando constarem de instrumento 
público. 
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§ 1.0 - Se os declarantes, ou as testemunhas não puderem, 
por qualquer circunstância, assinar, far-se-á declaração no assento, 
assinando a 'ogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica 
da que não assinar, à margem do assento. 

§ 2.° - As custas coro o arquivamento das procurações 
ficarão a cargo dos interessados. 

Art. 38 - Antes da assinatura dos assentos serão estes lidos 
às partes e às testemunhas, do que se fará menção. 

Art. 39 - Tendo havido omissão ou erro, de modo que seja 
necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assi
natura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a 
ressalva novamente por todos assinada. 

Art. 40 - Fora da retificação feilta no atO', qualquer outra só 
poderá ser efetuada em cumprimento de sentença, nos termos dos 
arts. 109 a 112. 

Art. 41 - Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos 
quaisquer emendas ou alterações posteriores, não ressalvadas ou não 
lançadas na forma indicada nos artigos 39 e 40. 

Art. 42 - A testemunha para os assentos de registro deve 
satisfazer às condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente, 
em qualquer grau, do registrando. 

Parágrafo único - Quando a testemunha não for conhecida 
do ofidal do registro, deverá apresentar documento hábil da sua 
identidade, do qual se fará, no assento, expressa menção. 

Art. 43 - Os livros de proclamas serão escriturados cronolo
gicamente com o resumo do que constar dos editais expedidos pelo 
próprio cartório, ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial. 

Parágrafo único - As despesas de publicação do edital serão 
pagas pelo interessado. 

Art. 44 - O registro do ed~tal de casamento conterá todas as 
indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresen
tados, abrangendo também o edital remetido por outro oficial 
processante. 

Art. 45 - A certidão relativa ao nascimento de Who legitimado 
por subseqüente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da 
declaração ou averbação a esse respeito, com se fosse 1 gÍlimo; na 
certidão de casamento também será omitida a referência àquek filho, 
salvo havendo em qualquer dos casos, determinação judicial, deferida 
em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. 
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CAPITULO IH 

Das Penalidades 

Art. 46 - As declarações de nascimento feitas após o decurso 
do prazo legal somente serão registradas mediante despacho do juiz 
competente do lugar da residência do interessado e recolhimento de 
multa correspondente a. 1/10 do salário-mínimo da região. 

§ 1.0 - Será dispensado o despacho do juiz, se o registrando 
tiver menos de doze anos de idade. 

§ 2.° - Será dispensada de pagamento de multa a parte 
pobre (art. 30). 

§ 3.0 - O juiz somente deverá exigir justificação Oli outra 
prova suficiente se suspeitar da falsidade da declaração. 

§ 4.0 - Os assentos de que trata este artigo serão lavrados no 
cm-tório do lugar da residêllcia do interessado. No mesmo cartório 
serão arquivadas as petições com os despachos que mandarem 
lavrá-los. 

§ 5.° - Se o JUIZ não fixar prazo menor, o oficial deverá 
lavrar o assento dentro em cinco dias, sob pena de pagar multa 
correspondente a um salário-mínimo da região_ 

ArL 4 7 ~ Se o oficial do registro civil recusar fazer ou 
retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como o for
necimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se à 
autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro 
de cinco dias. 

§ 1.0 - Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o 
juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa 
de um a dez salários-mínimos da região, ordenando que, no prazo 
improrrogável de vinte e quatro horas, seja feito o registro, a 
averbação, a anotação ou fornecida certidão, sob pena de prisão de 
cinco a vinte dias. 

§ 2.0 - Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica 
ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do registro 
civil, satisfeitos os emolumentos devidos, sob as penas previstas no 
parágrafo anterior. 

Art. 48 - Os jluízes farão correição e fiscalização mos livros 
de registro, conforme as normas da Organização Judiciária. 

ArL 49 - Os oficiais do registro civil remeterão à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro dos primeiros 
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oito dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, 
um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimest'Fe 
anterior. 

§ 1.0 - A Fundação InsHtuto Brasileiro de Geografia e Esta
tística fornecerá mapas para a execução do disposto neste artigo, 
podendo requisitar aos oficiais de registro que façam as correções que 
forem necessárias. 

§ 2.° - Os oficiais que, no prazo legal~ não remeterem os 
mapas, incorrerão na multa de um a cinco saléírios-mÍmimos da região, 
que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação 
penal que no caso couber. 

CAPITULO IV 

Do Nascimento 

Art. 50 - Todo nascimento que ocorrer no território nacional 
deverá ser dado a registro, (VETADO) no lugar em que tiver ocorrido 
o parto (VETADO), dentro do prazo de quinze dias, ampliando-se até 
três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da 
sede do cartório. 

S 1.° - Os índ,ios, enquanto não integrados, não estão obriga
dos à inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio 
do órgão federal de assistência aos índios. 

§ 2.° - Os menores de vinte e um anos c maiores de dezoito 
anos poderão, pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro dê 
seu nascimento. 

§ 3.0 ~ ~ facultado aos nascidos anteriormente à obrigato
riedade do registro eivil requerer, isentos de multa, a inscri.ção de .seu 
nascimento. 

§ 4.°' - Aos brasilejros nascidos no estrangeiro se aplicará o 
disposto neste artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aoS 
consulados. 

Art. 51 - Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não 
registrados nos tennos do artigo 64, deverão ser declarados dentro de 
cinco dias, a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do 
destino, no respectivo cartório ou consulado. 

Art. 52 - São obrigados a fazer a declaração de nascimento: 

1.0) o pai; 

2.°) em falta ou ~mpedimento do pai, a mãe, sendo neste caso 
o prazo para declaração prorrogado por quarenta e cinco dias,; 
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3.°) no impedilnento de ambos, o parente mais próximo, sendo 
maior c achando-se presente; 

4.°) em falta ou impedimento do parente referido no número 
anterior, os administradores de hospitais ou os médicos e pãrteiras,. 
que tiverem assistido o parto; 

5.°) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da 
residência da mãe; 

6'<» finalmente, as pessoas (VETADO) encarregadas da guarda 
do menor, 

§ 1.0 - Quando o oficial tiver motivo para duvidar da 
declaração, poderá ir à casa do recém.-nascido ver.ifkar a sua existên
cia, ou exigir atestação do médico ou parteira que Üver ass~stido o 
parto, ou o testemunho de duas pessoas que não forem os pais e 
tiverem visto o recém-nascido. 

§ 2.° - Tratando-se de registro fora do prazo legal o oficiã[, 
em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem 
cabíveis para esclarecimento do fato. 

Art. 53 - No caso dc ter a criança nascido morta 0\1 no de 
tcr morrido na ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento 
com os elementos que couberem e com remissão ao do ób.ito. 

§ 1.0 - No caso de ter a criança nascido morta, será o regis
tro fcito no livro "C Auxiliar". com os elementos que couberem. 

§ 2. 0 - No caso de a criança morrer na ocasião do parto, 
tendo, entretanto, respirado, serão feitos os dois assentos, o do nas
cimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com remissões 
recíprocas. 

Art. 54 - O assento do nascimento deve.rá contcr: 

1.°) o dia, mês, ano e lugar do nascimento c a hora certa, 
sendo possível determiná-Ia, ou aproximada; 

2.°) o sexo do regist rando; 

3.°) o fato de ser gême,o, quando assim tiver acontecido; 

4.°) o nome e o prenome, que forem postos à criança; 

5.°) a declaração de que nasceu morta, ou moneu no ato ou 
logo depois do parto; 

6.°) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome 
que existirem ou tiverem existido; 

7.°) os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, 
o lugar e cartório onde se casaram, a idade da gcnitora, do registrando 
em anos completos, na ocasião do parto, e o domicilio ou a residência 
do casal; 
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8.°) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos; 
9.°) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas 

testemunhas do assento. 

Art. 55 - Quando o declarante não indicar o nome completo, 
o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na 
falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir u condição de 
ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. 

Parágrafo único - Os oficiais do registro civil não registrarão 
prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando 
os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá 
por escrito () caso, independente da cobrança de quaisquer emolumen
tos, à decisão do juiz competente. 

Art. 56 - O interessado, no primeiro ano após ter atingido 
a maioridade civill, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, 
aliterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, 
averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. 

Art. 57 - Qualquer alteração posterior de nome, somente 
por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, 
será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, 
arquivando-se o mandato e publicando-se a alteração pela imprensa. 

§ 1.0 - Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, 
o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em 
qualquer atividade profissional. 

~ 2.° - A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com 
homem solteiro, desquitado o.U viúvo, excepcionalmente e havendo 
motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que, no re
gistro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu compa
F1heiro, sem prejllízo dos apelidos próprios, de família, desde que 
haja impedimento legal para o casamentO' decorrente do estado civil 
de qualquer das partes ou de ambas. 

§ 3.° - O juiz competente somente processará o pedido, se 
tiver expressa concordância -do companheiro, e se da vida em comum 
houverem decorrido, no mínimo, 5 (cinco) anos ou existirem filhos 
da un ~ão. 

§ 4.° - O pedido de averbação s6 terá curso, quando desqui
tado o companheiro, se a ex-esposa houver sido condenada ou tiver 
renunciadO' ao uso dos apelidos do marido, ainda que dele receba 
pensão alimentícia. 

§ 5.° - O aditamento regulado nesta Lei será cancelado a 
lequerimento ~e uma das partes, ouvida a outra. 

§ 6.° - Tanto o aditamento quanto (} cancelamento da aver
bação previstos neste artigo serão processados em segredo de justiça. 

106 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SE.RVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



Art. 58 - O prenome será imutável. 

Parágrafo único - Quando, entretanto, for evidente o erro 
gráfico do prenome, admite-se a retificação, bem como a sua mu
dança mediante sentença do juiz, a requerimento do interessado, no 
caso do parágrafo únicu do artigo 55, se o oficial não o houver 
impugnado. 

Art. 59 - Quando se tratar de filho ilegítimo, não será decla
rado o nome do pai sem que este expressamente o autorize e compa
reça, por si ou por procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar, 
ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo 
o respectivo assento com duas testemunhas. 

Art. 60 - O registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda 
que jlcgítimos, quando qualquer deles for o dedarantc. 

Art. 61 - Tratando-se de exposto, o registro será feito de 
acordo com as declarações que os estabelecimentos de caridade, as 
autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente, 
nos prazos mencionados no artigo 50, a partir do achado ou entrega, 
sob a pena do artigo 46, apresentando ao oficial, salvo motjvo de 
força. maior comprovada, exposto e os objetos a que se refere o 
parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único - Declarar-se-á o d ia, mês e ano, lugar em 
que foi exposto, a hora em que foi encontrado c a sua idade aparente. 
Nesse caso, o envoltório, roupas e quaisquer outros objetos e sinais 
que trouxer a criança e que possam a todo o tempo fazê-la reconhecer, 
serão num.erados, aUstados e fechados em caixa lacrada e selada, com 
o seguinte rótulo: "Pertence ao exposto tal, assento de fls. ... do 
livro ... " e remetidos imediatamente, com uma guia em duplicata, 
ao juiz, para serem recolliidos a lugar seguro. Recebida e arquivada 
a dupHcata com o competente recibo do depósito, far-se-á à margem 
do assento a correspondente anotação. 

Art. 62 - O registro do nascimento do menor abandonado, sob 
jurisdição do Juiz de Menores, poderá fazer~se por iniciativa deste, 
à vista dos elementos de que dispuser e com observância no que for 
aplicável, do que preceitua o artigo anterior. 

Art. 63 - No caso de gêmeos, será declarada no assento 
especial de cada um a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem 
o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome 
completo diverso, de modo que possam distingulir-se. 

Parágrafo único - Também serão obrigados a duplo prenome, 
ou a nome completo diverso, os irmãos a que se pretellder dar o 
mesmo prenome. 
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AJ't. 64 - Os assentos de nascimentos em navio brasileiro 
mercante ou de guerra serão lavrados, logo que ° fato se v",rificar, pelo 
modo estabelecido na legislação de marinha, devendo, porém, 
observar-se as disposições da presente Lei, 

Art. 65 - No primeiro porto a que se chegar, o comandante 
depositará imediatamente, na capitanja do porto, ou em sua falta, 
na estação fiscal, ou ainda, no consulndo, em se tratando de porto 
estrangeiro, duas cópias autenticadas dos assentos referidos no artigo 
anterior,. lli1ila das quais será remetida, por intermédio do Ministério 
da Justiça, ao oficial do registro para o registro, ' no lugar de residência 
dos pais ou, se não for possível descobri-lo, no 1.° Ofício do Distrito 
Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao 
interessado que, após conferência na capitania do porto, por ela po
derá, também, promover o registro no cartório competente, 

Parágrafo único - Os nascimentos ocorridos a bordo de quais
quer aeronaves, ou de navio estrangeiro, poderão ser dados a registro 
pelos pais brasileiros no cartório ou consulado do local do desem
barque. 

Art. 66 - Pode ser tomado assento de nascimento de filho de 
militar ou assemelhado em livro criado pela administração militar 
mediante declaração feita pelo interessado ou remetida pelo coman
dante de unidade, quando em campanha. Esse assento será publicado 
em boletim da unidade e, logo que possível, trasladado por cópia 
autenticada, eX officio ou a requerimento do interessado, para o car
tório de registro civil a que competir ou para o do 1.° Ofício do 
Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do pai. 

Parágrafo único - A provi!dência de que trata este artigo serú 
extensiva ao assento de nascimento de filho de civil, quando, em 
conseqüência de operações de guerra, não funcionarem os cartórios 
~ocais. 

CAPiTULO V 

Da HabUitação pura o Casamento 

Art. 67 - Na habilitação para o casamento, os interessados, 
apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requererão ao 
oficial do registro do distríto de residência de um dos nubentes, que 
llhes expeça certidão de que se acham habilitados para se casarem. 

§ 1.0' - Autuada a petição com os documentos, o oficial 
mandará afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de 
seu cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver. Em 
seguida, abdrá vista dos autos ao órgão do Ministério Público, para 
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manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for necessano à sua 
regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, 
firmado por autoridade policial ou qualquer outro elemento de 
convicção admitido em direito. 

§ 2.° - Se o órgã,o do Ministério Público impugnar o pedido 
ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que decidirá 
sem recurso. 

§ 3.0 - Decorrido o prazo de quinze dias a contar da afixação 
do edital em cartório, se não aparecer quem oponha impedimento 
nem constar algum dos que de ofício deva declarar, ou se tiver sido 
rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o oficial do 
registro certificará a circunstância nos autos e entregará aos nubentes 
certidão de que estão habilitados para se casar dentro do prazo 
previsto em lei. 

§ 4.° - Se os nubentes residirem em diferentes distritos do 
Registro Civil, em um e em outro se publicará e se registrará o edital. 

§ 5.° ~ Se houver apresentação de impedimento, o oficial dará 
ciência do fato aos nubentes, para que indiquem em três dias prova 
que pretendam produzir, e remeterá os autos a ju~o; produzidas as 
provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de dez dias:, com 
ciência do Ministério Público, e ouvidos os interessados e o órgão 
do Minjstério Público em cinco dias, decidirá o juiz em igual prazo, 

§ 6.0 - Quando o casamento se der em circunscrição diferente 
daquela da habHitação, o oficial do registro comunicará ao da habi~ 
litação esse fato, com os elementos necessários às anotações nos 
respectivos autos. 

Art. 68 - Se o interessado quiser justjficar fato necessário à 
habilitação para o casamento, deduzirá sua intenção perante o juiz 
competente, em petição circunstanciada, indicando testemunhas e 
apresentando documentos que comprovem as alegações. 

§ 1.° - Ouvidas as testemunhas, se houver, dentro do prazo 
de cinco dias, com a ciência do órgão do Ministério Publico, este terá 
o prazo de vinte e quatro horas para manifestar-se, decidindo o juiz 
em igual prazo, sem recurso. 

§ .2.0 - Os autos da justificação serão encaminhados ao 
oficial do registro para serem anexados ao processo da habilitação 
matrimonial. 

Art. 69 - Para a dis.pensa de proclamas, nos casos pre'vistos 
em lei, os contraentes, em petição dirigida ao juiz, deduzirão os 
motivos de urgência do casamento, provando-a, desde logo, com 
documentos ou indicando outras provas para demonstração do 
alegado. 
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§ 1.0 - Quando o pedido se fundar em crime contra os costu
mes, a dispensa de proclamas será precedida da audiência dos con
traentes, separadamente e em segredo de justiça. 

§ 2.° - Produzidas as provas dentro de cinco dias, com a 
ciência do órgão do M~nistério Públko, que poderá manifestar-se, a 
seguir, em vinte e quatro horas, o juiz decidirá, em igual prazo, sem 
recurso, remetendo os autos para serem anexados ao processo de 
habilitação matrimonial. 

CAPITULO VI 

Do Casamento 

AIt. 70 - Do matrimônio, logo depois de celebrado, será 
lavrado assenlto, assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as 
ltestemunhas e o oficial, sendo exarados: 

] ,0) os nomes, prenomes, nacionalidade, data e lugar do nas
cimento, profissão, domicíljo e residência atual dos cônjuges; 

2.°) os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou 
de morte, domicílio e residência atual dos pais; 

3.°) os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da 
dissolução do casamento anterior, quando for o caso; 

4.°) a data da publicação dos proclamas e da celebração do 
casamento; 

5.°) a relação dos documentos apresentados ao oficial do 
registro; 

6.°) os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicHio 
e residência atual das testemunhas; 

7.°) o regime de casamento, com declaração da data e do car
tório em cl!ljas notas foi tomada a escritura antenupcial, quando o 
regime não for o da comunhão ou o legal que, sendo conhecido, será 
declarado expressamente; 

8,°) o nome que passa a ter a mulher, em vilrtude do casa
mento; 

9.°) os nomes e as idades dos filhos havidos d.e matrimônio 
anterior ou legitimados pelo casamento;. 

10) à margem do termo, a impressão digital do contraente que 
não souber assinar o nome. 

Parágrafo único - As testemunhas serão, pelo menos, duas, 
não dispondo a lei de modo diverso. 
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CAPITULO VII 

Do Registro do Casamento Religioso para Efeitos Civis 

Art. 71 - Os nubentes habilitados para o casamento poderão 
pedir ao oficial que lhes forneça a respectiva certidão, para se casarem 
perante autoridade ou ministro reUgioso, nela mencionando o prazo 
legal de validade da habHitação. 

Art. 72 - O termo ou assento do casamento religioso, subs
crito pela autoridade ou ministro que o celebrar, pdos nubentes e por 
duns testemunhas, conterá os requisitos do ar·tigo 70, exceto o 5.°. 

Art. 73 - No prazo de trinta dias a contar da realização, o 
celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou 
tcrmo do casamento religioso, requerer-lhe o registro ao oficial do 
cartório que expediu a certidão. 

§ 1.0 - O assento ou termo conterá a data da celebração,. o 
lugar, o culto religioso, o nome d;o celebrante, sua qualidade, o 
cartório que expediu a habilitação, sua data, os nome&, profissões, 
residências, nacionalidades das testemunhas que o assinarem e os 
nomes dos contraentes. 

~ 2.° - Anotada a entrada do requerimento, o oficial fará o 
registro no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3.° - A autoridade ou ministro celebrante arquivará a 
certidão de habilitação que lhe foi apresentada, devendo, nela, anotar 
a data da celebração do casamento. 

Art. 74 - O casamento reHgioso, celebrado sem 8! prévia 
habilitação perante o oficial de registro público, poderá ser registrado 
desde que apresentados pelos nubentes, com O requerimento de re
gistro, a prova do alo religioso e os documentos exigidos pelo Código 
Civil, suprindo eles eventual falta de requisitos no termo da cc:lebração. 

Parágrafo únko ~ Processada a habilitação com a publicação 
dos editais e certificada a inexistência de impedimentos, o oficial fará 
o registro do casamento religioso, de acordo com a prova do ato e os 
dados constantes do processo, observado o disposto no artigo 70. 

Art. 75 ~ O registro produzirá efeitos jurídicos a contar da 
celebração do casamento. 

CAPITULO VlII 

Do Casamento em Iminente Risco de Vida 

Art. 76 - Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos 
contraentes, e não sendo possível a presença da autoridade competente 
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para presidir o ato, o casarnen to pod_rá realizar-se na presença de 
seis testemunhas, que comparecerão, dentro de cinco dias, perante 
a autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a 
termo suas declarações. 

§ 1.0 - Não compar,ecendo as testemunhas, espontaneamente, 
poderá qllla]quer interessado requerer a sua intimação. 

§ 2.° - Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade 
judiciária competente, se outra for a que as tomou por termo, será 
ouvido o órgão do Mjnistério Público e se realizarão as diligências 
necessárias para verificar a inexistência de impedimento para o 
casamento. 

§ 3.° - Ouvidos dentro de 5 (cinco) dias os interessados que o 
requerem e o órgão do Ministério Púb~ ico, o juiz decidirá em igual 
prazo. 

§ 4.° - Da decisão caberá apelação com ambos os efeitos. 

§ 5.° - Transitada em julgado a sentença, o juiz mandará 
registrá-la no Livro de Casamento. 

CAPlTULO IX 

Do Óbito 

Art. 77 - Nenhum sepultamento será fcito sem certidão, do 
oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após ti lavratura 
do assento de óbito, em vista do atestado d", médico, se houver no 
lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que ti
verem presenciado 'Úl!l verilicado a morte. 

§ 1.° - Antes de proceder ao assento de óbito de criança de 
menos de 1 (um) ano, o oficial verificará se houve registro de nas
cimento, que, em caso de falta, será previamente feito. 

§ 2.0 - A cremação de cadáver somente será feita daquele 
que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse 
da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 
(dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte 
violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. 

Artigo 78 - Na impossibilidade de ser feito o registro de ntro 
de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer 
outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior 
urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50. 

Art 79 - São obrigados a fazer declaração de óbitos: 

1.0) o chefe de família, a respeito de . ua mulher, filhos, 
hóspedes, agregados e fâmulos; 
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2.0) a VIUva, a respeito de seu marido, c de cada uma das 
pessoas indicadas no número antecedente; 

3.°) o filho, a respeito do paj ou da mãe; o irmão, a respeito 
dos irmãos, e demais pessoas de casa, indicadas no n,o 1; o parente 
mais próximo maior e presente; 

4.°) o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabele
cimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo 
se estiver presente algum parente em grall acima indicado; 

5.°) na faita de pessoa competente, nos termos dos números 
anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o 
médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia; 

6.°) a autoridade po'licial, a respeito de pessoas encontradas 
mortas. 

Parágrafo único ~ A declaração poderá ser feita por meio' de 
preposto, autorizando-o declarante em escrito de que constem os 
elementos necessários ao assento de óbito. 

Are 80 ~ O' assento de óbito deverá conter: 

1,.0) a hO!lI'a, se possível, dia, mês e ano do falecimento; 

2.°) o lugar do falecimento, com indicação precisa; 

3.0) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado civil, profissão, 
naturalidade, domidHo c· residência do morto; 

4.) se era casado, o nome do cônjuge subrevivente, mesmo 
quando desquitado, se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o cartório 
de casamento em ambos os casos; 

5,°) os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência 
dos pais; 

6.°) se faleceu com testamento conhecido; 
7.°) se deixou fiUlOS, nome e idade de cada um; 
8.°) se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, 

com .o nome dos atestantes; 

9.°) o lugar do sepultamento; 

10) se deixou bem.s e herdeiros menores ou inferclitos; 
1 ! ) se era eleitor. 

Art. 81 - Sendo o finado desconhecido, o assento deverá 
conter declaração de estatura ou medida, se fOF poss]vel, cor, sinai~ 
aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que 
possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento'; e, no caso de ter 
sido encontrado morto, serão mencionados esta circunstância e o 
lugar em que se achava e o da nccropsia, se tiver havido. 

BOL ETIM DA ASSOClAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

- 113 



Parágrafo único - Neste caso, será extraída a jndividual 
dactiloseópi'ca, se no local existir eSse serviço. 

Art. 82 ~ O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer 
a comunicação ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não 
puder assinar. 

Art. 83 - Quando o assento for posterior ao enterro, faltando 
atestado de médico ou de duas pessoas qualific-adas, assinarão, com 
a que dizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao 
falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento 
próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do 
cadáver. 

Art. 84 - Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo 
de navio brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabeleci
das para os nascimentos, !lO que lhes for aplicável, com as referências 
constantes do artigo 80, salvo se o enterro for no porto., onde será 
tomado o assento. 

Art. 85 - Os óbitos, verificados em campanha, serão regis
trados em livro próprio, para esse fim designado, nas formações 
sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação militar 
eonespondente, autenticado cada assento com a rubrica do respectivo 
médico chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepul
tamento o registro, nas condições especificadas, dos óbitos que se 
derem no próprio local de cOmbate. 

Art. 86 - Os óbitos, a que se refere o artigo anterior, serão 
publicados em boletim da corporação e registrados no registro civil, 
mediante relações autenticadas, remetidas ao Ministério da Justiça, 
contendo os nomes dos mortos, idade, naturalidade, estado civil, 
designação dos corpos a que pertenciam, lugar da residência ou de 
mobilização, dia" mês, ano e lugar do falecimento e do sepultamento 
para, à vista dessas relações, se fazerem os assentamentos de confor
midade com o que a respeito está disposto no artigo 66. 

Art. 87 - O assentamento de óbito ocorrido em hospital, 
prisão ou outro qu·alquer estabelecimento públicO' será feito, em falta 
de declaração de parentes, segundo a da respectiva administração, 
observadas as disposi'ções dos artigos 80 e 83 e o relativo a pessoa 
encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação, 
"ex oíficio'~, das autoddades policiais, as quais incumbe fazê-la logo 
que tenham conhecimento do fato. 

Art. 88 - Poderão os juízes togados admitir justificação para 
o assento de ,6bito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, 
incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver 
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provada a sua presença no local do desastre c não for possível 
encontrar-se o cadáver para exame. 

Pargrafo único - Será também admitida a justificação no 
caso de desaparecimento cm campanha, provados a impossibilidade 
de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 c os falos que 
convençam de ocorrência do óbito. 

CAPíTULO X 

Da Emallcipação, Interdição e Ausência 

Ar. 89 - No cartório do l.0 Ofício ou da l.a subdivisão j,udi
ciária de cada comarca serão registrados em livro especial as sentenças 
de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em 
relação aos menores nela domiciliados. 

Art. 90 - O registro ser~í feito mediante transladação da 
sentença oferecida em certidão ou do instrumento, limitando-se, se for 
de escritura pública, às referências da data, livro, folha e ofício em 
que for lavrada sem dependência, em qualquer dos casos, da pre
sença de testemunhas, mas com a assinatura do apresentante. Dele 
sempre constarão: 

].0) data do registro e da emancipação; 

2.°) nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e 
residência do emancipado; data e cartório em que foi registrado o seu 
nascimento; 

3.°) nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do 
tutor. 

Ad. 91 - Quando o JUlZ conceder emancipação, deverá 
comunicá-la, de ofício ao oficial de registro l se não constar dos autos 
haver sido efetuado este dentro de oito dias. 

Parágrafo {mico - Antes do registro, n emancipação, em 
qualquer caso, não produzirá efeito. 

Art. 92 - As interdições serão registradas no mesmo cartório 
e, no mesmo livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista 
na parte final do parágrafo único do artigo 33, declarando-se: 
I 

1.°) data do registro; 

2.°) nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturali
dade, domicílio e residência do interdito, data e cartório em que forem 
registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do côn
juge, se for casado; 
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3.°) 

4.0) 
curador; 

5.°) 

6.°) 
7.°) 

data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu; 

nome, profissão, estado civil, domicilio e residência do 

nome do requerente da interdição e causa desta; 

limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 

lugar onde está internado o interdito. 

Art. 93 ~ A comunicação, com os dados necessários, acom
panhados de certidão de sentença, será remetida pelo juiz ao cartório, 
para registro de ofício, se o curador ou promovente não o tiver feito 
dentro de oito dias. 

Parágrafo único - Antes de registrada a sentença, não poderá 
o curador assinar o respectivo termo. 

Art 94 - O registro das sentenças declaratórias de ausência, 
que nomearem curador, será feito no cartório do domicílio anterior 
do ausente, com as mesmas cautela~ e efeitos do registro de interdi
ção, dedClrando-se: 

1.°) data do registro; 

2. 0) nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior 
do ausente, data e cartório em que foram registrados o nascimento 
c o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado; 

3. 0) tempo de a,usência até a data da sentença; 

4.°) nome do promotor do processo; 

5.°) data da sentença e nome e vara do juiz que a proferiu; 

6.°) nome, estado, profissão, domicíllo e residência do curador 
e os limites da curatela. 

CAPITULO XI 

Da Legitimação Adotiva 

Art. 95 - Serão registradas no registro de nascimento as 
sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele os nomes dos 
pais adotivos como pais legítimos e os dos ascendentes dos mesmos 
se já falecidos., ou sendo vivos, se houverem, em qualquer tempo, 
manifestado por escrito ~ua adesão ao ato (Lei ll,o 4.655, de 2 de 
junho de 1965, artigo 6.°). 

Parágrafo úoico - O mandado será arquivado, dele não po
dendo o oficial fornecer certidão, a não ser por determinaç.ão judicial 
e em segredo de justiça, para salvaguarda de direüos (Lei n,o 4.655, 
de 2 de junho de 1965, artigo 8.°, parágrafo úllico). 
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Art. 96 - Feito o registro, será cancelado o assento de na 'ci
mento original do menor. 

CAPITU LO XII 

Da A \'erbação 

Art. 97 - A averbação será fe ita p~lo oficial do cartóri o em 
que constar o assento à vista de carta de sentença, de mandado ou de 
petição acompanbada de certi.dão ou documento legal e autêntico, 
com audiência do Ministério Público. 

Art. 98 - A averbação será feita à margem do assento c, 
quando não houv,-,r espaço, DO livro corrente, com as notas e remissôes 
recíprocas, que facilitem a busca. 

Art. 99 - A averbação será feita mediante a indkação mi.nu
ciosa da sentença ou ato que a determinar. 

Art. 100 - No livro de casamento, será feita averbação da 
sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como de desquite, 
declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os 
nomes das partes e o trânsito em julgado. 

~ 1.0 - Antes d averbação, as sentenças não produzirão efeito 
contra terceiros. 

§ 2.0 - As sentenças de nulidade ou anulação de casamento 
não serão averbadas enqunIlto sujeitas a recurso, qualquer que seja o 
seu efeito. 

§ 3.° - A averbação a que se rcfere o pmágrafo anterior será 
feita à vista da carta de sentença, subscrita pelo presidente ou outro 
juiz do Tribunal que julgar a ação em grau de recurso, da, qual cons
tem os requisitos mencionados neste aTtigo e, ainda, certidão do 
trânsito em julgado do acórdão. 

§ 4.° - O oficial do registro comunicará, dentro de quarenta 
e oito horas, o lançamento da averbação respectiva ao juiz que houver 
subscrito a carta de sentença mediante ofício sob registro postal. 

§ 5.0 ~ Ao oficial, que deixar de cumprir as obrigações 
consignadas nos parágrafos anteriores, será imposta a multa de cinco 
salários-mínimos da região e a suspensão do cargo até seis meses; 
em caso d~ reincidência ser-lhe-á aplicada, em dobro, a pena pe
cuniária, ficando sujeito à. perda do cargo. 

Art. 101 - Será também averbado~ com as mesmas lindicações 
e efeitos, o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. 

Art. 1 02 ~ No livro de nascimento, serão averbados: 
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1.0) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos 
na constância do casamento; 

2.°) as sentenças que declararem legítinla a filiação; 

3.°) 
4.°) 

ilegítimos; 

as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem; 

o reconhecimento judicial ou voluntário dos fi1hos 

5.) a perda de nacionalidade brasileim, quando 
pelo Ministério da Justiça. 

comunicada 

Art. 103 - Será feita, ainda de ofício, diretamente quando no 
mesmo cartório, ou por comunicação do oficial que registrar o 
casamento, a averbação da legitimação dos filhos por subseqüente 
matrimônio dos pais, quando tal circunstância constar do assento 
de casamento. 

Art. 104 - No livro de emancipação, interdições e ausências, 
será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, 
das substituições dos curadores de interditos ou ausentes, das altera
ções dos limites de curatela, da cessação ou mudança de internação, 
bem como da cessação de ausência pelo aparecimento do ausente, de 
acordo com o disposto nos artigos anteriores. 

Parágrafo único - Averbar-se-á, também, no assento de au
sência, a sentença de abertura de sucessão provisória, após o trânsito 
em julgado, com referência especial ao testamento do ausente se 
houver e indicação de seus herdeiros habilitados. 

Art. 105 - Para a averbação de escritura de adoção de pessoa 
cujo registro de nascÍmento haja sido feito fora do País, será trans
ladado, sem ônus para os interessados, no livro "A" do cartório do 
1.0 Ofício ou da l.a subdivisão judiciária da comarca em que for 
domiciliado o adotante, aquele registro, legalmente traduzido, se for 
o caso, para que se faça, à margem dela, a competente averbação. 

CAPíTULO XI" 

Das Anotações 

Art. 106 - Sempre que o oficial fizer algum registro ou 
averbação, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-lo ' nos atos anterio
res, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará 
comunicação, com resumo do assento, ao oficial em cujo cartório 
estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma 
prescrita nOo artigo 98. 

Parágrafo-único - As comunicações serão feitas mediante 
cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob o 
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ato comunicado o número do protocolo e ficarão arquivadas no 
cartório que as receber. 

Art. 107 - O óbito deverá ser anotado, com as remissões 
recíprocas, nos assentos de casamento e nascimento, e o casameruto 
no deste. 

§ 1.0 - A emancipação, a interdição e a ausência serão ano
tadas pela mesma forma, nos assentos de nascimento e casamento, 
bem como a mudança do nome da mulher, em virtude de casamento, 
ou sua dissolução, anulação ou desquite. 

§ 2.° - A dissolução e a anulação do casamento e o restabe
lecimento da sociedade conjugal serão, também, anotadas nos assen
tos de nascimento dos cônjuges. 

Art. 108 - Os oficiais, além das penas disciplinares em que 
incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou 
atraso na remessa de comunicações a outros cartórios. 

CAPITULO XIV 

Das Retificações, Restaurações e Suprimentos 

Art. 1 09 ~ Quem pretender que se restaure', supra ou retifique 
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada 
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o 
juiz o ordene, ouvido o órgão do MillistérioPúblico e os interessados, 
no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

§ 1.° ...-' Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério 
Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da prova, 
dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, 
os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco 
dias. 

I 

§ 2.° - Se não houver impugnação ou necessidade de mais 
provas, o juiz decidirá no prazo de cinco dias. 

§ 3.° - Da decisão do juiz, caberá o recurso de apelação com 
ambos os efeitos. 

§ 4.° - Julgado procedente o pedido, o juiz ordenará que se 
expeça mandado para que seja lavrado, restaurado ou retificado o 
assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que 
devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto 
do novo assentamento. 

§ 5.° - Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o 
mandado sení remetido, por ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver 
o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra~se", executar-se-á. 
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§ 6.° - As retificações serão feitas à margem do registro~ 

com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a transla
dação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, 
far-sc-á o transporte do assento, com as remjssões à margem do 
registro original. 

Art. 11 O ~ A correção de erros de grafia poderá ser proces
sada no próprio car,tório onde se encontrar o assentamento, mediante 
petição assinada pelo interessado, ou procurador, independentemente 
de pagamento de selos e taxas. 

§ 1.° - Recebida a petição, protocolada e autuada, o oficial 
a submeterá. com os documentos que a instruírem, ao órgão do 
Mi,nist~rio Público, e fará os autos conclusos ao juiz togado da 
circunscrição, que os despachará em quarenta e oito horas. 

§ 2.° ~ Quando a prova ,depender de dados existentes no 
próprio cartório, poderá o oficial certificá-lo DOS autos. 

§ 3.0 - Deferido o pedido, o oficial averbará a retificação à 
margem do registro, mencionando o número do protocolo, a data 
da sentença e seu trânsito em julgado. 

§ 4.0 - Entendendo o juiz que o pedid'O exige maior indigação, 
ou se.nd'O impugnad'O pel'O órgão do Ministério Público, mandará 
distribuir os autos a um dos cartórios da circunscrição, caso em que 
se processará a retificação, com assistência de advogado observado o 
Jdto sumaríssimo. 

Art. 111 - Nenhuma justificação em matéria de registro, civil, 
para retiHcação, restauração 'Ou abertura de assent'O, será entregue 
à parte .. 

Art. 112 - Em qualquer tempo p'Oderá ser apreciado o valor 
probante da justificação, em original ou por translado, pela autoridade 
judiciária competente ao conhecer de ações que se relacionem c'Om 
os fatos justificados. 

Art. 113 - As questões de filiação legítima ou ilegítima serão 
deddidas em processo contencioso para anulação ou reforma de 
assento. 

TITULO 111 

Do Registro C.vil de Pessoas Jurídicas 

CAPITULO I 

Da Eserituração 

Art. 114 - No Registr'O Civil de Pessoas Jurídkas serão 
inscritos: 
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I - Os contratos~ os atos constitutivos, o estatuto ou com
promissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, 
científicas ou literárias. bem como o das fundações e 
das associações de utilidade pública~ 

Ir - as sociedades civis que revestirem as formas estabele
cidas nas lvis comerciais, salvo as anônimas. 

Parágrafo único - No mesmo cartório será feito o registro dos 
jornais, periódicos, oficinas impressoras, empresas de adjodifusão 
e agências de notícias a. que se refere o artigo 8.° da Lei n.o 5.250, 
de 9 de fevereiro de 1967. 

Art. 115 - Não poderão ser registrados os atos constitutivos 
de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou circunstâncias re1cvé.lntes 
indiquem destino ou atividades ilícitas, ou contn'irios, nocivos ou 
perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à 
ord\..,m pública ou social, à moral e aos bons costurne{;. 

Parágrafo únjco - Ocorrendo qualquer dos motivos previstos 
neste artigo, o oficial do registro, de ofício ou por provocação de 
qualquer autoridade, sobrestará no processo dê registro e suscitará 
dúvida para o juiz, que a decidirá . 

Art. 116 - Haverá, para o fim previsto nos artigos anteriores, 
os cseguintes livros: 

I Livro AI para os fins indicados nos números I e lI, do 
artigo 114, com 300 folhas; 

n Livro B, para matrícula das oficinas impressoras, 
jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agên
cias de notícias, com 150 folhas. 

Art. 117 - Todos os exemplares de contratos, de atos, de 
estatuto e de publicações, registrados e arquivados, serão encaderna
dos por períodos certos, acompanhados de índice que facilite a busca 
e o exame. 

Art. 118 - Os oficiais. farão índices, pela ordem cronológica 
e alfabéti.ca, de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar 
o sLc;;tema de fichas, mas ficando sempre responsáveis por qualquer 
erro ou omissão. 

Art. 1 19 - A existência legal da>s pessoas jurídicas s6 começa 
com o registro de seus atos constitutivos. 

Parágrafo único - Quando o funcionamento da sociedade 
depender de aprovação da autoridade, sem esta não poderá ser feito 
o registro. 
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CAPITULO li 

Da Pessoa Jurídica 

Art. 120 - O registro das sociedades e fundações consistirá 
na declaração, feita no livro, pelo oficial, do número de ordem, da 
data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguin
tes indicações: 

I - a denominação, o fundo social, quando houver, os 
fins e a sede da associação ou fundação, bem como 
o tempo de sua duração; 

n o modo por que se administra e representa a sociedade, 
ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

III se o estatuto, o contrato 01!l o compromisso é refor
mávd , no tocante à administração, e de que modo; 

IV se os membros respondem ou não, subsidiariamente, 
pelas obrigações sociais; 

V as condições de extinção da pessoa jurídica e nesse 
caso o destino do seu patrimônio; 

VI os nomes dos fundadores ou instituidores e dos mem
bros da diretoria, provisória ou definitiva, com indica
ção da nacionaUdade, estado civil c profissão de cada 
um, bem como o nome e residência do aprcscntatlte 
dos exempla!li"es. 

Art. 121 - Para o registro serão apresentados dois exempla
res do jornal oficial, em que houver sido publicado o estatuto, 
compromisso ou contrato, além de um exemplar deste, quando a 
publicação não for integral. Por aqueles se fará o registro mediante 
petição, com firma reconhecida, do representante legal da sociedade, 
lançando o oficial, nos dois exemplares, a competente cert~dão do 
registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha, um dos 
quais será entregue ao representante e o outro arquivado em cartório, 
rubricando o oficial as follias em que estiver impresso o ,contrato, 
compromisso ou estatuto. 

CAPITULO III 

Do Registro de Jornais, Oficinas Impressoras, Empresas de 
Radiodifusão e Agências de Notícias 

Art. 122 - No regist ro civil das pessoas jurídicas serão ma
triculados: 
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os' jornais e demais publicações periódicas; 
as oficinas impressoras de qualquer natureza perten· 
centes a pessoas naturais ou jurídicas; 

as empresas de radiodifusão que mantenham serviços 
de notícias, reportagens, comentários, debates e en· 
trevistas; 

IV ~ as empresas que tenham por objeto o agenciamento 
mento de notícias. 

Art. 123 - O pedido de matrícula conterá as informações e 
será institu.ído com os documentos seguintes: 

I - no caso de jornais ou outras publicações periódicas: 

a) título do jornal ou periódico, sede da redação, 
administração e oficinas impressoras, csdarccendo, 
quanto a estas, se são próprias ou de terceiros, e 
indicando, neste caso, os respectivos proprietários; 

b) nome, idade, residência e prova da nacionalidade 
do diretor ou redator-chefe; 

c) nome, idade, residência e prova da nacionalidade 
do proprietário; 

d) se propriedade de pessoa jurídka, exemplar do 
respectivo estatuto ou contrato social e nome, 
idade, residência e prova de nacionalidade dos 
diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica 
proprietária; 

II - nos casos de oficinas jmpressoras; 

a) nome, nacionalidade, idade e residência do ge· 
rente e do proprietário se pessoa uatural; 

b) sede da administração, lugar, rua e número 
onde funcionam as oficinas e denominação destas; 

c) exemplar do contrato ou estatuto social, se per
tencentes à pessoa jurídica; 

111 - no caso de empresas de radiodifusão: 

a) designação da emissora, sede de sua admmistração 
e local das instalações do estúdio; 

b) nome~ idade, residência e prova de nacionalidade 
do diretor ou redator-chefe, responsável pelos 
serviços de notícias, reportagens, comentários, de
bates e entrevistas; 
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IV - 00 caso de empresas noticiosas: 

a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente 
e do proprietário, se pessoa natural; 

b) sede da administração; 

c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa 
jurídica. 

~ 1.0 - As alterações em qualquer dessas declarações ou 
documentos deverão ser averbadas na ma-trícula no prazo dc oito dias. 

§ 2.° - A cada declaração a ser averbada deverá corresponder 
um requerimento. 

Art. 124 - A falta de matrícula das declarações, exigidas no 
artigo anterior, ou da averbação da alteração, será punida com olUIta 
que terá o valor de meio a dois salários-mínimos da região. 

§ 1.0 - A sentença que impus r a multa fixará prazo, não 
inferior a vinte dias, para matrícula ou alt...,raç.ão das declarações. 

§ 2.° - A multa será apHcada pela autoridade judiciária em 
representação feita pelo oficial e, cobrada por processo executivo) 
mediante ação do órgão competente. 

§ 3.° - Se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo 
referido no § 1.° deste artigo, o juiz poder impor nova multa, agra
vando-a de 50% (cinqüenta por cento) toda vez que seja ultrapassado 
de dez dias o prazo assinado na sentença. 

Art. 125 - Considera-se clandestino o jornal, ou outra publi
cação periódica, não matriculado nos termos do artigo 122 ou de 
cuja matrícula não constem os nomes e as qualificações do diretor 
ou redator e do proprietário. 

Art. 126 - O processo de ma trícula será o mesmo do r,egis tro 
prescrito no artigo 121. 

TiTULO IV 

Do Registro de Títulos e Documentos 

CAPITULO I 

Das Atribuições 

Art. 127 - Nn Regist.ro de Títulos e Documentos será feita a 
transcr'içáo: 

]24 -

I - dos instrumentos particulares, para a prova das obri
gações convencionais de qualquer valor; 
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II - do penhor comum sobre coisas móveis; 

nI - da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida 
pública federal, estadual ou municipal ou de Bolsa ao 
portador; 

IV - do contrato de penhor de animais, não compreendido 
nas disposições do artigo 10 ela Lei n.o 492, de 30 de 
agosto de 1934; 

V do contrato de parceria agrkola ou pecuária; 

IV - do mandato judicial de renovação do contrato de ar
arendamento para sua vigência, quer entre as partes 
contrantes, quer em face de terceiros (artigo 19, § 2.°, 
do Decreto 0.° 24. 150, de 20 de abril de 1934); 

VII - facultativo, de quaisquer documentos, para sua con
serv.ação. 

PaTágrafo único - Caberá ao Registro de Títulos e Documen
tos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente 
a outro ofício. 

Art. 128 - À margem dos respectivos reg,istros, serão averba
das quaisquer ocorrências que os alterem, quer em relação às obriga
ções, quer em atinência às pessoas que nos atos figurem, inclusive 
quanto à prorrogação dos prazos. 

Art. 129 - Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e 
Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: 

1.0) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do dis
posto no artigo 167, I, n.o 3; 

2.°) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções 
feitos em garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda 
que em separado dos respectivos instrumentos; 

3.°) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento par
ticular, seja qual for a natureza do compromisso por elas abonado; 

4.°) os contratos de locação de serviços não atribuídos a 
outras repartições~ 

5.0) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva 
de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam, os 
de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis e os 
de alienação fiduciária; 

6.°) todos os documentos de procedência estrangeira, acompa
nhados das respectivas traduções, para p'lioduzirem efeitos em repar
tições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territóri()s e 
dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal; 
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7.°) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de 
automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma 
que rev1istam; 

8.°) os atos administrativos expedidos para cumprimento de 
decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determi
nada a entrega, pelas alfândegas e mesas de renda, de bens e merca
dorias procedentes do exterior; 

9.°) os instrumentos de cessão de direito e de créditos, de 
sub-rogação e de dação em pagamento. 

Art, 130 - Dentro do prazo de vinte dias da data da sua 
assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 127 e 
~ 29 serão registrados no dOnllcílio das partes contratantes e, quando 
residam estas em circunscrições territoriais div.ersas, far-se-á o regis
tro em todas elas. 

Parágrafo único - Os registros de documentos apresentados, 
depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da 
apl'esentação. . 

Art. 131 - Os registros referidos nos artigos anteriores serão 
feitos independentemente de prévia distribuição, 

CAPITULO II 

Da Escrituração 

Art. 132 - No Registro de Títulos e Documentos haverá os 
seguintes livros, todos com 300 folhas: 

I - Livro A - protocolo para apontamentos de todos os 
títulos, documentos e papéis apresentados, diariamente, 
para serem registrados, ou averbados; 

II - Livro B - para transladação integral de títulos e 
documentos, sua conservação e validade contra ter
ce~ros, ainda que registrados por extratos em outros 
livros; 

lU - Livro C - para inscrição, por extração, de títulos e 
documentos, a fj m de surtirem efeitos em rdação a 
terceiros e autenticação de data; 

IV - Livro D - indicador pessoa~ , substituívcl pelo sis(l!
ma de fichas, a critério e sob a responsabilidade do 
oficial, o qual é obrigado a fornecer, com presteza, as 
certidões pedidas pelos nomes das partes que figura
rem, por qualquer modo, nos livros de registros. 
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Art. 133 - Na parte superior de cada pagma do· livro se 
escreverá o título, a letra com o número e o ano em que começar. 

Art. 134 - O juiz, em caso de afluência de serviço, padení. 
autorizar o desdobramento dos livros de registro para escrituração 
das várias espécies de atos, sem prejuízo da unidade do protocolo e 
de sua numeração cm ordem reversa. 

Parágrafo (mico - Esses livros desdobrados terão as indjca
ções de E, F, G, H etc. 

Art. 135 - O protocolo deverá conter colunas para as 
seguintes anotações: 

1.°) número de ordem, continuando, indefinidamente, nos 
seguintes; 

2.0) dia c mês: 
3.'°) natureza do Wulo e qualidade do lançamento (integral, 

resumido penhor etc.): 

4.°) ü nome do apresentante; 

5.°) anotações e averbações: 

Parágrafo único - Em seguida ao registro, far-se-á, no pro
tocolo, remissão ao número da página do ljvro em que foi ele lançado, 
mencionando-se, também, o número e a página de outros livros etn 
que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. 

Art. 136 - O livro de registro integral de títulos será escritu
rado nos termos do artigo 142, lançando-se, antes de cada registro, 
o número de ordem, a data do protocolo e o nome do apresentante, e 
conterá colunas para as seguintes declarações: 

1 .. °) número de ordem; 

2.°) dia e mês; 

3.°) ·trallscrição; 

4.°) anotações e averbações. 

Art. 137 - O livro de registro, por extrato) ,conterá colunas 
para as seguintes declarações: 

1. O) número de ordem; 

2.°) dia e mês; 
3.°) espécie e resumo do título; 

4.°) anotações e averbações: 

Art. 138 - O indicador pessoal será dividido aUabeticamcnte 
para a indicação do nome de todas as pessoas que, ativa ou passiva
nlcnte, individu[ll ou coletivamente, figurarem nos livros de registro 
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c deverá conter, além dos nomes das pessoas, referências aos números 
de ordem e páginas dos outros livros e anotações. 

Art. 139 - Se a mesma pessoa já estiver mencionada no 
indicador, somente se fará, na coluna das anotações, uma referência 
ao número de ordem, página e número do livro em que estiver 
lançado o novo registro ou averbação. 

Art. 140 - Se no mesmo registro, ou ~lverbação, figurar mais 
de uma pessoa, ativa ou passivamente, o nome de cada uma será 
lançado distintamente, DO indicador, com referência f(;!cÍproca na 
coluna das anotações. 

Art. 141 - Sem prejuízo do disposto no artigo 161, ao oficial 
é facultado efetuar o registro por meio de microfilmagem, desde que, 
por lançamentos remissivos, com menção ao protocolo, ao nome dos 
contratantes, à data e à natureza dos documentos apresentados, sejam 
os microfilmes havidos como partes integrantes dos livros de registro, 
nos seus termos de abertura e encerramento. 

CAPITULO IH 

Da Transcrição e da A \'erbação 

Arl 142 - O registro integral dos documentos consistirá na 
transladação dos mesmos, com a mesma ortografia e pontuação, com 
referências às entrelinhas ou quaisquer acréscimos, alterações, defeitos. 
ou vícios que tiver o original apresentado, e, bem assim, com menção 
precisa aos seus característicos exteriores e às formalidades legais, 
podendo a transcrição dos documentos mercantis, quando levados a 
registro, ser feita na mesma disposição gráfica em que estiverem 
escritos, se o interessado assim o desejar. 

§ 1.0 - Feita a transladação, na última linha, de maneira a 
não ficar espaço em branco, será conferida e realiz~ado o seu encer
ramento, depois do que o oficial, seu substituto legal ou escrevente 
designado pelo oficial e autorizado pelo juiz competente, ainda que o 
primeiro não esteja afastado, assinará o seu nome por inteiro. 

§ 2.° - Tratando-se de documento impresso, idêntico a outro 
já anteriormente registrado na íntegra, no lDesmo livro, poderá o 
registro limitar~se a consignar o nome das partes contratantes, as 
características do objeto e demais dados consta.ntes dos claros pre
enchidos, fazendo~se remissão, quanto ao mais, àquele já registrado. 

Art. 143 - O registro resumido consistirá na declaração da 
natureza do tútllllo, do documento ou papel, valor, prazo, lugar em 
que tenha sido feito, nome e condição jurídica das partes, nomes 
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das testemnnhas, data da assinatura e do reconhecimento de firma por 
tabelião, se houve~r, o nome deste, o do apresentante, o número de 
ordem c a data do protocolo, e da averbação, a importância e a 
qualidade do imposto pago, depois do que será datado c rubricado 
pelo oficial ou servidores referidos no artigo 142, § 1.0. 

Art. 144 - O registro de ,contratos de penhor, caução e par
ceria será fdto com declaração do nome, profissão e domicílio do 
credGr e do devedor, valor da dívida, juros, penas, vencimento e· 
especificações dos objetos ap'enhados, pessoa em poder de quem 
ficam, espécie do título, condições do contrato, data e número de 
ordem. 

Parágraf.o único - Nos contratos de parceria, serão conside
rados credor o parceiro proprietário e devedor, o parceiro cultivador 
ou criador. 

Art. 145 - Qualquer dos interessados poderá levar a registro 
os contratos de penhor ou caução. 

CAP!TULO IV 

Da Ord€ID do Serviço 

Art. 146 - Apresentado o título ou documento para registro 
ou averbação, serão anotados, no protocolo, a data de sua apresen
tação, sob o número de ordem que se seguir imediatamente, a natu
reza do instrumento, a espécie de lançamento a fazer (registro 
integral ou resumido, ou averbação), o nome do apresentante, repro
duzindo-se as dedarações relativas ao número de ordem, à data, e à 
espécie de lançamento a fazer no corpo do título, do documento ou 
do papel. 

Art. 147 - Protocolizado o título ou documento, f~u~se-á, em 
seguida, no Livro respectivo, o lançamento (registro integral ou resu
mido, ou averbação) ,e, concluído este~ declarar-se--á no corpo do 
título, documento ou. papel, o. número de ordem e a data do procedi
mento no livro competente, rubricando o oficial ou os servidores 
referidos no arti,go 142, § 1.0, esta declaração e as demais folhas 
do título, do documento ou do papel. 

Art. 148 - Os títulos, documentos e papéis escritos em língua 
estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser 
registrados no original, para o efdto da sua conservação ou perpe
tuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para valerem contra 
terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada 
a tradução, 00 que, também, se observará em relação às procurações 
lavradas enl língua estrangeira. 
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Parágrafo único - Para o registro resumido, os títulos, do
cumentos ou papéis em língua estrangeira, deverão ser sempre 
traduzidos. 

Art. 149 - Depois de concluídos os lançamentos nos livros 
respectivos, ser feita, Das anotações do protocolo, referência ao 
número de ordem sob o qual ,tiver sido feito o registro, ou a averbação, 
no livro respectjvo, datando e rubricando, em seguida, o oficial ou 
os servidores referidos no ~rHgo 142, § 1.0. 

Art. 150 ~ O apontamento do título, documento ou papel no 
protocolo será feito, seguida e imediatamente um depois do outro. 
Sem prejuízo . da numeração individual de cada documento, se a 
mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos dc 
idêntica naturcza, para lançamento da mesma espécie, serão eles 
lançados DO protocolo englobadamente. 

Parágrafo único - Onde terminar cada apontamento, será 
traçada uma linha horizontal, scparando-o do seguinte, sendo lavrado, 
no fim do expedi,ente diário, O- termo de enceuamcnto do próprio 
punho do oficial, por ele datado c assinado. 

Art. 151 - O lançamento dos registros e das averbações nos 
~ivros respectivos será feito, também seguidamente, na ordem de 
prioridade do seu apontamento ao protocolo, quando não for obstado 
por ordem de autoridade judjciát:ia competente, ou por dúvida super
veniente; neste caso, seguir-se-ão os registros ou averbações dos 
imediatos, sem prejuízo da data autemicada pelo competente apon
tamento. 

Art. 152 - Cada registro ou averbação será datado e assinado 
por intei.ro~ pelo oficia] ou pelos servidoresfeferidos no artigo 142, 
§ 2.°, separados, um do outro, por uma linha horizontal. 

Art. 153 - Os títulos terão sempre um número diferente 
segundo a ordem de apresentação, ainda que se refiram à mesma 
pessoa. O registro e a averbação deverão ser imediatos, e quando não 
o puderem ser, por acúmulo de serviço, o lançamento será feit.o no 
prazo estritamente necessário, e sem prejuízo da ordem da prenotação. 
Em qualquer desses casos, o oficial de haver dado entrada no protocolo 
e lançado no corpo do título as declarações prescritas, fornecerá um 
recibo contendo a declaração da data da apresentação, o número de 
ordem desta no protocolo e a indicação do dia em que deverá ser 
entregue, devidamente legalizado; o recibo será restituído pelo apre
sentante contrâ a devolução do documento. 

Art. 154 - Nos termos de encerramento diário do protocolo, 
lavrados ao findar a hora regulamentar, deverão ser mencionados, 
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pelos respectivos números, os títulos apresentados cujos registros 
ficarem adiados, com a declaração dos motivos do adiantamento. 

Parágrafo único - Ainda que o expedient~ continue para 
ultimação do serviço, nenhuma nova apresen tação serú admitida depois 
da hora regulamentar". 

Art. 155 :- Quando o título, já registrado por extrato, for 
levado a registro integral, ou for exigido simultaneamente pelo apre
sentante o duplo registro, mencionar-se-á essa circunstância no lan
çamento posterior e, nas anotações do protocolü, far-se-ão referências 
recíprocas para verificação das diversas espécies de 1ançamento do 
mesmo título. 

Art. 156 - O oficial deverá recusar registro a título e a 
documento que Jlão se revistam das formalidades legais. 

Parágrafo único - Se tiver suspeita de falsificação, poderá o 
oficial sobrestar no registro, depois de protocolado o documento, até 
notificar o apresentante dessa circuflstâncía; se este insistir, o registro 
será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a 
dúvida ao Juiz competente, ou noLificar o signatúrio para assistir ao 
registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. 

Art. 157 - O oficial, salvo quando agir de má fé, devidamente 
comprovada, não será responsável pelos dados decorrentes da anula
ção do registro, ou da averbação, por vício inlrinseco ou extrÍDseco 
do documento, título ou papel, mas, tão-somente, pelos erros ou vícios 
DO processo do registro. 

Art. 158 - As procurações deverão trazer reconhecidas as 
firmas dos outorgantes. 

ArL 159 - As folhas do título, documento ou papel que tiver 
sido regjstrado e as das certidões serão FlLlbricadas peio oficial, antes. 
de entregues aos apresentantes. As declarações no .protocolo, 
bem como as dos registros e das averbações lançadas DO título, 
documento ou papel e as respectivas datas poderão ser apostas por 
carimbo, sendo, porém, para autenticação, de próprio punho do 
oficial, ou de quem suas vezes fizer, a assin atura ou a ruhrica. 

Art. 160 - O ofjcial se'rá obrigado, quando o apresentante o 
requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessa
dos que figurarem no título, documento, ou papel apresentado, e a 
q~aisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar dos 
oficiais de registro, em outros Munidpíos, as noti€icações necessárias. 
Por esse processo, também, poderão ser feitos avisos, denúncias e 
notificações, quando não for exigida a intervenção judicial. 
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§ 1.0 - Os ce~'üficados de notificação ou da entrega de re
gistros serão lavrados nas colunas das anotações, no livro competente, 
à margem dos respectivos registros. 

§ 2.0 - O' serviço das notificações e demais diligências poderá 
ser realizado por escreventes desi'gnados pelo oficial e autorizados 
pelo juiz com.petente. 

Art. t61 - As certidões do registro integral de títulos terão 
o mesmo valor pwbaotc dos originais, ressalvado o incidente de 
falsidade destes, oportunamente levantado em juizo. 

§ 1.0 - O apresentante do tÍulo para registro integral poderá 
também deixá-lo arquivado em cartório ou a sua fotocópia, autenti
cada pelo oficial, circW1stâncias que serão decJaradas no registro e 
nas certidões. 

§ 2. o - Quando houver acúmulo de tra balho, um dos subofi
dais poderá ser autorizado pelo juiz, a pedido do oficial e sob sua 
responsabilidade a lavrar e subscrever certidão. 

Art. 162 - O fato da apresentação de um título, documento 
ou papel, para registro ou averbação, não constituirá, para o apIe
sentante, direito sobre o mesmo, desde que não seja o próprio 
ioteIessado. 

Art. 163 - Os tabeliães e escnvaes, nos atos que praticarem, 
farão, sempre referência ao ~ivro e à folha do Registro de Títulos e 
Documentos em que tenham sido transladados os mandatos de origem 
estrangeíra, a que tenham de reportar-se. 

CAP~TULO V 

Do Cancelamento 

Art. 164 - O cancelamento poderá ser feito em virtude de 
sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração do 
título registrado. 

ArL 165 - Apresentado qualquer dos documentos referidos 
no artigo anterior, o oficial certificará, na colurna das averbações do 
livro respectivo, o cancelamento e a razão dele, mencionando-se o 
documento que o autorizou, datando e assinando a certidão, de tudo 
fazendo referência nas anotações do protocolo. 

Parágrafo único ~ Quando não for suficiente o espaço da 
coluna das averbações, será ferto novo registro, com referências recí
procas, na coluna própria. 

Art. 166 - Os requerimentos de cancelamento serão arquivados 
com os documentos que os instruírem. 
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TiTULO V 

Do, Registro de Imóveis 

CAPITULO I 

Das Atribuições 

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, se-
rão feitos. 

I - o !registro: 

1) da insütuição de bem de família; 

2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais; 

3) dos contratos de locação de prédio, nos quais teooa sido 
consignada cláusula de vigência DO caso de alienação da coisa locada; 

4) do penhor de máquinas c de aparelhos utilizados na indús
tria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou 
sem eles; 

5) das penhoras, aHestos e seqüestros de imóveis; 

6) das servidões em geral; 

7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habilação, quando 
não resultarem do direito de família; 

8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas 
por disposição de última vontade; 

9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão 
deste e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependi
mento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço 
tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de 
uma só vez ou em prestações; 

10) da enfiteuse; 

11) da anticrese; 

12) das convenções antenupciais; 

13) das cédulas de crédito rural; 

J 4) das cédulas de crédito j1ndustrial; 

15) dos contratos de penhor rural; 

16) dos empréstimos por obrigações ao portador ou debên
tunes, inclusive as conversíveis em ações; 

17) das incorporações, insütuições e convenções de condo
mínio; 
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18) dos contratos de promessa de venda) cessão ou promessa 
de cessão de unidades autônomas condominiais a que alude a Lei 
n. o 4.591, de [6 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou 
a instituição de condomínio se formalizar oa vigência desta Lei; 

19) dos loteamentos urbanos e rurais; 

20) dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos 
loteados em conformidade com o Decreto-lei n.o 58, de 10 de de
zembro de 1937, e respectiva cessão e promessa de cessão, quando 
o loteamento se formalizar na vigência desta Lei; 

21) das dtações de ações reais ou pessoais reipersecutórias,. re
~ativas a imóveis; 

22) das sentenças de desquite e de nuHdade ou anulação de 
casamento, quando, nas respectivas partilhas, existirem imóveis ou 
direitos reais sujeitos a registro; 

23) dos julgados e ,atos jlurídkos entre vivos que dividirem 
.imóveis ou os demarcarem inclusive nos casos de incorporação que 
resultarem em constituição de condomínio e awibulrem uma 'Ü1!l mais 
unidades aos incorporadores; 

24) das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas 
adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança; 

25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de 
partilha e das sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento 
quando não bou ver partilha; 

26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública; 

27) do dote; 

28) das sentenças declaratórias de usucapião; 

29) da compra e venda pura e da condicional; 

30) da permuta; 

31) da dação em pagamento; 

32) da transferência de [móvel ü sociedade, quando integrar 
quota social; 

33) da doação entre vivos; 

34) da desapropriação amigável e das sentenças que, em pro
cesso de desapropriação, fixarem o valor da indenização; 

II - a averbação: 

1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos 
do legal, nos regis,tros referentes a imóveis ou a direitos reais per
tencentes a qualquer dos cônjuges) inclusive os adquiridos posterior
mente ao casam.ento; 
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2) por cancela.mento, da extinção dos ônus e direitos reais; 

3) dos contratos de promessa de compra e venda, dnscessões 
e das promessas de cessão a que alude o Decreto-lei n.o 58, de 10 
de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado ~
teriormente à vigência desta Lei; 

4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, 
da edificação, da Íeconstrução, da demolição, do desmembramento 
e do loteamento de imóveis; 

5) da alteração do Dome por casamento ou por desquite, ou, 
ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham in
fluência no registro ou nas pessoas nele interessadas; 

6) dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a 
que alu'de a Lei D.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a 
incorporação tiver sido formalizada anteriormente à v1igência des
ta Lei; 

7) das cédulas hipotecMias; 

8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a 
imóveis; 

9) das sentenças de separação de dote; 

10) dO' restabelecimento da sociedade conjuga]~ 

11) das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e in
comunicabilidade impostas a imóveis, bem como da constJituição de 
f.ideicomisso; 

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto 
atos ou recursos registrados ou averbados; 

13) ".ex offido", dos nomes dos logradouros, decretados pelo 
Poder Público." 

Art. 168 - Na designação genérica de regis~ro, consideram-se 
englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. 

Ad. 169 - Todos os atos enumerados no art. 167 são obri
gatórios e efetua[~se .. âo no Cartório da situação do imóvel, salvo: 

I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à 
margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha 
passado a pertencer a outra circunscrição; 

II - os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou 
circunscrições Jirnftrofes, que serão feitos em todas elas. 

Art. 170 - O de~membramento territorial posterior ao regis
tro não exige sua repetição no novO' cmtódo. 
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Art. 171 - Os atos relativos a vias f.érreas serão registrados 
no cartório correspondente à estação inicial da respectiva linha." 

CAP1TULO n 
Da EserUuraçãG 

Art. 172 No" Registro de Imóveis se.rão feitos, nos termos 
desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos 
declaratórios, translativos e extintos de direitos reajs sobre imóveis 
J'econhecidos em lei "inter vivos" ou "mortis causa", quer para sua 
constitujção, transferência e extinção, quer para sua validade em 
relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade. 

Art. 173 - Haverá, no Registro de 1m6veis, os seguintes 
livrQs: 

I - Livro 0.° 1 - Protocolo; 

11 - Livro fi.O 2 - Registro Geral; 

III - Livro n.O 3, - Registro Auxilim-; 

IV - Livro n.o 4 - Indicador Real; 

V - Livro n.O 5 - Indicador Pessoal. 

Parágrafo único. Observado o disposto no § 2.° do art 3.° 
desta Lei, os livros D.O 2, 3, 4 e 5 poderão ser substituídos por 
fichas. 

Art. 174 - O livro 0.° 1 ~ Protocolo - servirá para apon
tamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o 
disposto no parágrafo 'Único do art. m 2 desta Lei. 

Art. 175 - São requisitos de escrituração do Livro n.O 1 -
Protocolo: 

r - o númetro de ordem, quC) seguirá indefinidamenle 
DOS livros da mesma espécie; . 

II - a data da apresentação; 

TIl - o nome do apresentante~ 

IV - a natureza formal do título; 

V - os atos que formalizar, resumidamente mencionados. 

Art. 176 - O Livro TI.O 2 ~ Registro Geral - s.erá desti
nado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos 
relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro 0.° 3. 

Parágrafo único - A escrituração do Livro n.o 2 obedecerá às 
seguintes nOFIDas: 
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I - cada im6vel terá matrícula própria, que será. aberta 
por ocasião do primeiro registro a ser feito na vi· 
gência desta. Lei; 

11 - são requisitos da matrícula: 

1) o número de ordem, que seguirá ao infinito; 

2) a data; 

3) a identificação do imóvel, feÍta mediante indicação de suas 
características e confrontações, locaHzação, área e denominação, se 
rural, ou logradouro e número, se urbano, e sua designação cadas
tral, se hOll ver; 

4) o nome, domicilio e nacionalidade do proprietário, bem 
como: 

a} tratando-se de pessoa fisica, o estado civil, a profissão, o 
número de inscriçãO' no Cadastro de PessQ,a Física do Ministério 
Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade. ou à falta 
deste, sua f.iliação; 

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda; 

5) o número do registro anterior; 

lU - são requisitos do registro DO Livro n.c 2: 

1) a data; 

2) o nome, domicílio e nacionalidade do transmitente J ou do de
vedor e do adquirente, ou credor, bem como: 

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil a profissão e o 
número de mscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 
da Fa.zenda ou do Registro Geral da cédula de identid,ade, ou, à 
falta deste, sua filiação. 

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda; 

3) o titulo da ,transmissão ou do ônus; 

4) a forma do título, sua procedência e caraclerização; 

5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, con~ 
diçôes e mais especificações, inclusive os juros, se .houver." 

ArL 177 - O Livro n.O 3 - Registro Auxiliar - será desti
nado âo registro dos atos que, sendo> atdbuídos ao Registro de Imó
veis por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel 
matriculado. 
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Art. 178 ~ Registrar-se-ão no Livro n.o 3 - Registro Auxiliar: 

1 - a emissão de debêntures, sem prejuízo do registro 
eventual e definitivo, na matrícula do imóvel, da hi
poteca, anticrese ou penhor que abonarem especial
mente tais emissões, firmando-se pela ordem do re
gistro a prioridade entre as séries de obrigações emi
tidas pela socied ade; 

II as cédulas de crédito rural e de crédito industrial, sem 
prejuízo do registro da hipoteca cedular; 

In as convenções de condomínio; 

IV - o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na 
indústria, instalados e em funcionamento, com os res
pectivos pertences ou sem eles; 

V as convenções antenupciajs; 
VI os contratos de penhor rural; 

VII os títulos que, a requerimento do interessado, forem 
registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do a,to 
praticado no Livro D.o 2." 

Art. 179 - O Livro n,o 4 - Indicadol' Real - será o repo
sitório de todos os imóveis que figurarem nos demrüs livros, devendo 
conter sua jdentificação, referência aos números de ordem dos ou
tIrOS livros e anotações necessárias. 

§ 1.0 - Se não for utilizado o sistema de fichas, o Livro n.o 
4 conterá, ainda, o número de ordem, que seguirá indefinidamente, 
nos livros da mesma espécie. 

§ 2.0 - Adotado o sistema previsto no parágrafo procedente, 
os oficiais deverão ter, para auxiliar a consulta, um livro-índice ou 
fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes 
e situações, quando rm'ais." 

Art. 180 - O Livro n. o S. - Indicador Pessoal - dividido 
alfabeticamente, será repositório dos nomes de todas as pessoas 
que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou 
indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos 
respectivos números de ordem. 

Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de fichas, o Li
vro n.O 5 conterá, ainda, o número de ordem de cada letra do alfa
beto, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Os 
oficiais poderão adotar para auxiliar as buscas, um livro-índice ou 
fichas em ordem alfabética. 

Art. 181 - Poderão ser abertos e escriturados, concomitante
mente, até dez livros de "Registro Gerar', obedecendo, neste 
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caso, a sua escrituração, ao algarismo final da matrícula, sendo as 
matrículas de número final 1 (um) feitas no Livro 2-1, as de final 
dois no Livro 2-2 e as de final três no Livro 2-3, e assim suces
sivamente. 

Parágrafo único - Também poderão ser desdobrados, a cri
tério do oficial, os Livros n.os 3 "Registro Auxiliar", 4 "Indicador 
Real" e 5 "'Indicador Pessoal". 

CAPITULO lU 

Do Processo de Registro 

Art. 182 - Todos os títulos tomarão, no Protocolo, o número 
de ordem que lhes competir em razão da seqüência rigorosa de sua 
apresentação" 

Art. 183 - Reproduzir-se-á, em cada títulD, o número de 
ordem respectjvo e a data de sua prenotação. 

Art. 184 - O Protocolo será encerrado diariamente. 

Art. 185 - A esnituração do protocolo incumbirá tanto ao 
oficial titular como ao seu substituto legal, podendo ser feita, 
ainda, por escrevente auxiHar expressamente designado pelo oficial 
titular ou pelo seu substituto legal mediante autorização do juiz 
competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem 
impedidos. 

Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do 
título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresenta
dos pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. 

Art. l 87 - Em caso de permuta, e pertencendo os imóveis à 
mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrÍCulas cor
respondentes, sob um único número de ordem no Protocolo. 

Art. 188 - Protocolizado o título~ proceder-se-á ao registro, 
.dentro do prazo de trinta dias, salvo nos casos previstos nos 
artigos seguintes. 

Art. 189 - Apresentado título de segunda hipoteca, com re
ferência expressa à existência de outra anterior, o oficial, depois de 
prenotá-lo, aguardará durante trinta dias que os interessados 
na primeira promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que correrá 
da data da prenotação~ sem que seja apresentado o título anterior, o 
segundo ser~l inscrito e obterá preferência sobre aquele. 

Art. 190 - Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos 
quais se constituam direitos reais contradi,tórios sobre o mesmo 
imóvel. 
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Art. 191 - Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, 
quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotadQ.s no Proto
colo sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos 
apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a, pelo me
nos, um dia útil. 

ArL 192 - O disposto nos artigos 190 e 191 não se aplica 
às escrituras pilblicas, da mesma data e apresentadas no mes
mo dia, que determinem, taxativamente, a nota da sua lavratura, 
prevalecendo, para efeito de prioridade, a que foi lavrada em pri-
meiro lugar. . 

Art. 193 - O registro será feito pela simples exibição do 
título, sem dependência de extratos. 

Art. 194 - O título de 'natureza particular apresentado em 
uma só via será arquivado em cartório, fornecendo O' oficial, a pe~ 
dido, certidão do mesmo. 

Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registra
do em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o 
registro do título anterior, qualquer que seja a sua natmreza, para 
manter a continuidade do registro. 

Art. 196 - A matrícula será feita à vista dos elementos cons
tantes do título apresentado e do registro anterior que constar do 
próprio cartório. 

Art. 197 - Quando o título anterior estiver registrado em 
outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com cer
tidão atualizada, comprobatória do registro anterior, e da existência 
ou ünexistência de ônus. 

Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indi
cá-Ia-á por escríto. Não se conformando o apresentante com a 
e;JIígência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu 
requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo com
petente para dirirnl-la, obedecendo-se ao seguinte: 

140 -

I - no Protocolo, anotará o oficiaI, à margem da preno
tação, a ocorrência da dúvida; 

11 - após certificar, no título, a pren0tação e a 'suscitação 
da dúivida, rubricará o oficial todas as suu~ folli,as; 

III em seguida, o oficia! dará ciência dos termos da dú
vida ao apresentante, for.necendo-lhe cópia da sus
citação e notifjcando-o para impugná-la, perante o 
juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias; 

IV - certificado o cumprimento do disposto no item an
terior j remeter~se-ão ao juízo competente, mediante 
carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título. 
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Art. 199 - Se o interessado não impllgnar a dúvida no 
prazo referido no item lU do artigo antedor, será ela, ainda assim, 
julgada por sentençal." 

Art. 2.00 ~ Impugnada a dúvida com os documentos que o 
interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público, no prazo 
de dez dias. 

Art. 201 - Se não forem requeridas diligências, o juiz profe
rirá decisão no prazo de quinze dias, com base nos elementos 
constantes dos autos. 

Art. 202 - Da sentença, poderão interpor apelação, com os 
efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público 
e o terceiro prejudkado." 

Art. 203 ~ Transitada em julgado a decisão da dúvida, proce
der-se-á do seguinte modo: 

I - se for julgada procedente, os documentos serão res
tituídos à parte, independentemente de traslado, dan
do-se ciência da decisão ao oficial, para que a con
signe no Protocolo e cancele a prenotação; 

II ~ se foI' julgada improcedente, o interessado apresen
tará, de novo, os seus documentos, com o respectivo 
mandado, ou certidão, da sentença, que ficarão arqui
vados, para que, desde logo, se proceda ao registro, 
declarando o oficial o fato na coluna de anotações do 
Protocolo." 

ArL 204 - A decisão da dúvida tcm natureza administrativa 
e não impede o uso do processo contencioso competente. 

Art. 205 - Cessarão automaticamente oS efeitos da prenotação 
se, decorridos trinta dias do Seu lançamento no Protocolo, o 
título não tiver sido registrado por omissão do interessado em aten
der às exigências legais. 

Art. 206 - Se o documento, uma vez prenotado, não puder ser 
registrado, ou o apresentante desistir de seu registro, a importância 
relativa às despesas previstas no artigo 14 será restítuida, deduzida a 
quantia correspondente às buscas e a prenotação. 

Art. 207 - No processo de dúvida, somente serão devidas 
custas, a serem pagas pelo interessado, quando a dúvida for julgada 
procedente. 

Alt. 208 - O registro começado dentro das horas fixadas não 
será interrompido, salvo motivo de força maior declarado, prorro
gando-se o expediente até ser concluído. 

Art. 209 - Durante a prorrogação nenhuma nova apresentação 
será admitida, lavrando o termo de encerramento DO Protocolo. 
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Art. 210 - Todos os atos serão assinados e encerrados pelo 
oficial, por seu substituto legal, ou por escrevente expressamente 
designado pelo oficial ou por seu substituto legal e autori7.:ado peT,o 
juiz competente ainda que os primeiros não estejam nem afastados 
nem impedidos. 

Art. 211 - Nas vias dos ttítu los restituídas aos apresentantes, 
serão declarados resumidamente, por carimbo, os atos praticados. 

Art. 212 - Se o teor do registro não exprimir a verdade~ po
derá o prejudicado reclamar sua retificação, por meio de processo 
próprio. 

Art. 213 - A requerimento do interessado, poderá ser retifi
cado o erro constante do registro, desde que tal retificação não 
acarrete prejuízo a terceiro. 

§ 1.0 - A retificação será feita mediante despacho judicial, sal
vo no caso de erro evidente, o qual o oficial, desde logo, corrigirá, 
com a devida cautela. 

§ 2.° - Se da retificação resultar alteração da descrição das 
divisas ou da área do imóvel, serão citados, para se manifestarem 
sobre o requerimento, em dez dias, todos os confmntantes e o 
alienante ou- seus sucessores. 

§ 3.° - O Ministério Público será ouvido no pedido de re
tifiçação. 

§ 4.° - Se o pedido de retificação for impugnado fundamen
tadamente, o juiz remeterá o interessado para as vias ordinárias. 

§ 5.0 ' - Da sentença do juiz, deferido ou mão o requerimento, 
cabe recurso de apelação com ambos os efeitos. 

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez 
provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. 

Art. 215 - São lilulos os registros efetuados após sentença de 
abertura de fa]ência, ou do termo legal nele fixado, salvo se a apre
sentação tiver sido fcita anteriormente. 

Art. 216 - O registro poderá também ser retificado ou anulado 
por sentença em processo contencioso, ou por efeito de julgado em 
ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou 
de julgado sobre fiaude à execução." 

CAPíTULO IV 

Das Pessoas 

Art. 217 - O registro e a averbação poderão ser provocados 
por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. 
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Art. 218 - Nos atos a título gratuito, o registro pode também 
ser promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação 
do beneficiado. 

Art. 219 - O registro do penhor rural indcpende do consenti
mento do credor hipotecário. 

Art. 220 - São considerados, para fins de escrituração, cre
dores e devedores, respectivamente: 

I ~ nas servidões, o dono do prédio dominante e dono . 
do prédio serviente; 

l[ - DO uso, o usuário e o proprietê:1rio; 
111 ~ na habitação, o habitante e o proprietário; 
IV ~ na anticrese, o mutuante e o mutuário; 
V ~ no usofruto, o usufrutuário e o nuproprietário; 

VI na enfiteuse, o senhorio e o enfiteuta; 
VJI - na constituição de renda, o beneficiário e o rendeiro 

censuário; 
VIII - na locação, o locatário e o locador; 

IX - nas promessas de compra e venda, o promitente com .. 
prador e o promitente vendedor; 

X - nas penhoras e ações, o autor e o r:éu; 
XI - nas cessões de direitos, o cessionário e o cedente; 

XlI - nas promessas de cessão de direitos, o promitente ces
sionário e o promitente cedente. 

CAPITULO V 

Dos Títulos 

Art. 221 - Somente são admitidos a registro: 

I - escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados 
brasileiros; 

[] - escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas 
partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o re
'conhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vin
culadas ao Sistema Financeiro da Habitação; 

111 - atos autênticos de países estrangeiros, com força de ins
trumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e regis
trados no cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como 
sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação 
pelo Supremo Tribunal Federal; -

IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e man
dados extraídos de autos de processo. 
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Art. 222 - Em todas as escrituras e em todos os atos relativQs 
a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formajs de partilha, o 
tabelião ou escrivão deve fazer referência ,à matricula ou ao registro 
anterior, seu número e cartório. 

Art. 223 - Ficam sujeitas à obrigação" a que alude o artigo 
anterior, as partes que, por instrumento particular, celebrarem atos 
relativos a imóveis. 

Art. 224 - Nas escrilUIas, lavradas em decorrência de auto
rização judicial, serão mencionadas} por certidão, em breve relató
rio, com todas as minúcias que permitam identificá-los, OS respecti
vos alvarás. 

Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, 
nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, 
os cílractcrlsticos. as confrontações e as localizações dos imóveis, 
mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar 
só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado impar do logra
do'Uro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da 
esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro 
imobiliário. 

§ 1. o ~ As mesmas minúcias, com relação à caracterização 
do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados 
em cartório para registro. 

§ 2.° - Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, 
os titulas nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a, 
que consta do registm anterior. 

Art. 226 - Trataodo-se de tlsucapião, os requisitos da ma
trícula devem constar do malildado judicial. 

CAP1TULO VI 

Da Matrícula 

Art. 227 - -- Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve 
estar matriculado no Livro n. O 2 - Registro Geral - ob..,decido o 
disposto no arügo 176. ' 

Art. 228 - A matrícula será efetuada por ocasião do pri
meiro registro a ser lançado na vigência desta Lei, mediante os ele
mentos constantes do título apresentado e do registro anterior nele 
mencionado. . 

Art. 22'9 - Se o registro anterior foi efetuado em outra cir
cunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do 
título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual 
ficará arquiv.ada em cartório. 
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ArL 2.30 - Se na certidão constar ônus, o oficial fará a ma
trícula, e, logo em seguida ao registro, averbará a existência do ônus, 
sua natureza e valor, certificando o fato no título que devolver à 
parte, o que ocorrerá, também, quando o ônus estiver lançado no 
próprio cartório. 

Art. 231 - No preenchimento dos livros, observar-se-ão as se
guintes normas: 

I - no alto da face de cada folha será lançada a matrícula do 
imóvel, com os requisitos constantes do artigo 176, e no espaço res
tante e no verso, serão lançados, por ordem cronológica e em forma 
narrativa, os registros e averbações dos atos pertinentes ao imóvel 
matriculado~ 

n - preenchida uma folha, será feito o transporte para a pri
meira folha em branco do mesmo livro ou do livro da mesma série 
que estiver em uso, onde continuarão os lançamentos, com remições 
recíprocas. 

Art. 232 - Cada lançamento de registro será precedido pela 
letra "RI! e o da averbação pelas letras "AV';, seguindo-se ° número 
de ordem do lançamento e o da matrícula (ex: R-l-i, R-2=1, AV=3-1, 
R-4-1, AV-5-1, etc.) 

Art. 233 - A matrícula será cancelada: 
I por decisão judicial; 

II quando em virtude de alienações pardais, o imóvel for 
inteiramente transferido a outros proprietários; 

UI pela fusão, nos termos do artigo seguinte. 

Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos, perten
centes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, 
pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encer
randQ-se as primhivas. 

Art. 235 - Podem, ainda, ser unificados, com abertura de 
matrícula única: 

I - dois ou mais imóveis constantes de transcrições anterio
res a esta Lei, à margem das quais será averbada a abertura da ma
trícula que os unificar; 

rr - dois ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, 
caso em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista no 
item anterior, e as matrículas serão encerradas na forma do artigo 
anterior. 

Parágrafo único. Os imóveis de que trata este artigo, bem 
corno os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas destaca
das de maior porção, serão desdobrados com os ônus que sobre eles 
existirem, sempre qtle ocorr.er a transferência de uma ou mais uni-
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dades, procedendo-se, em seguida, ao que estipula o itcm II do arti
go 233. 

CAPITULO VII 

Do Registro 

Al't. 236 - Nenhum registro poderá ser feito sem que o imó
vel a que se referir esteja matriculado. 

Art. 23.7 - A inda que o li.m6vel esteja quadriculadoJ nãõ se 
fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim 
de que se preserve a continuidade do registro. 

Art. 238 - O registro de hipoteca convencional valerá pelo 
prazo de trinta anos, findo o qual s6 sefá mantido o núme.ro 
anterior se reconstituída por novo título e novo registro. 

Art. 239 - As penhoras, arestos e sequestros de imóveis serão 
registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interes
sada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do ,escrivão, 
de que constem, além dos requisitos exigidos para o f'f~gistro, os no
mes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo. 

Parágrafo único - A certidão será lavrada pelo escrivão do 
feito, com u declaração do fim especial a que se destiná, ap6s a en
trega, em cartório, do mandado devidamente cumprido. 

Art, 240 - O registro da penhora faz prova quanto à fraude 
de qualquer transação posterior. 

Art. 241 - O registro da anticrese no Livro n,o 2 declarad, 
também, o prazo, a época do pagamento c a forma de administração. 

Ar.t. 242 - O contrato de locação, com cláusula expressa de 
vbgência no caso de alienação do imóvel, registrado no Livro n.o 2, 
consignará também, o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar 
d0 pagamento, bem como pena convencional. 

AFt. 243 - A matrícula do imóvel promovida pelo titular do 
domínio direto aproveita ao titular do domínio útil, e vice-versa, 

Art. 244 - As escrituras antenupciais serão registradas no 
Livro n,o 3 do cartório do domicílio conjugal, scm prejuízo de sua 
averbação obrigat6r~a no lugar da situação dos imóveis de proprie
dade do casal, ou dos que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime 
de bens diverso do comum, com UI declaração das respectivas cláu
sulas, para ciência de terceiros. 

Art. 245 - Quando o regime de separação de bens for deter
minado por lei, far-se-á a respectiva averbação 1l0S termos do artigo 
anterior, incumbindo ao Ministério Público ze~ar pela fiscalização c 
observância dessa providência. 
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CAPITULO V1II 

Da A vcrbaçio e do Cancelamento 

Art. 246 - Além cios casos expressamente indicados no item 
II do artigo 167,. serão averbadas na matrícula as sub-rogações e 
outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro. 

Parágrafo único - As averbações a 'que se refer,em os itens 
4 e 5 do inciso II do art. 167 serão feitas a requerimento dos inte
ressados, com firma reconhecida, instruído com documento compro
batório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome 
só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por .cer
tidão do Registro Civil. 

Art. 247 - A verbar-se-á, também, na matrícula., a declara
ção de indisponibilidade de bens, na forma prevista ma Lei. 

Art. 248 - O cancelamento efetuar-se-á mediante avcrbação~ 
assinada pelo oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado, e 
declarará o motivo que '0 determinou, bem como o título em virtude 
do qual foi fcüo. 

Art. 249 - O cancelamento poderá ser total ou parcial e re
ferir=se a qualquer dos atos do registro. 

Art. 250 - Far-se-á o cancelamento: 

I em cumprimento de decisão juricial transitada em 
julgado; 

TI a requerimento unânime das partes que tenham parti
cipado do ato registrado, se capazes, com as firmas 
reconhecidas por tabelião; 

In - A requerimento do interessado, instruído com do
cumento hábil. 

ArL 251 - O cancelamento de hipoteca só pode ser feito: 

I - à vista de autorização expressa Oll quitação outorgada 
pelo credor ou seu sucessor, em instrumento público 
ou particular; 

II em razão de procedimento administrativo ou conten
cioso, no qual o credor tenha sido intimado (artigo 69'8 
do Código de Processo Civil); 

In - na conformidade da legislação referente às cédulas 
hipotecárias. 

Art. 2S2 - O regrstro, enquanto não cancelado, pr.oduz todos 
.os seus efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o 
ütulo está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. 
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Art. 253 - Ao terceiro prejudicado é lícito, em juízo, fazer 
prova da extinção dos ômls reais, e promover o cancelamento do 
seu registro. 

Art. 254 - Se, cancelado o registro, subsi'stírcm o título e os 
direitos dele decorrentes, poderá o credor promover novo registro, o 
qual .só produzirá efeitos a partir da nova data. 

Art. 255 - Além dos casos previstos nesta Lei, a inscrição 
de incorporação ou loteamento só será cancelada a requerimento do 
incorporador ou loteador, enquanto nenhuma unidade ou lote for 
objeto de transação averbada, ou mediante o consentimento de todos 
os compromissários ou cessionários. 

Art. 25,6 - O cancelamento da servidão, quando o prédio do
minante estiver hipotecado, só poderá ser feito com aquiescência do 
credor, expressamente manifestada. 

Art. 257 - O dono do prédio serviente terá, DOS termos da 
lei, direito a cancelar a servidão. 

Art. 258 ~ O foreiro poderá, nos termos da lei, averbar a 
renúncia de seu direito, sem dependência do consentimento do senho
rio direto. 

Art. 259 - O cancelamento não pode ser feito em virtude de 
sentença sujeita, ainda, a recurso. 

CAPITULO IX 

Do Bem de Família 

Art. 260 - A instituição do bem de família far-se-á por escri
tura pública, declaralldo o instituidor que determinado prédio se 
destina a domicilio de sua família e ficará isento de execução por 
dívida. 

Art. 261 - Para a inscrição do bem de famflia, o i,nstHuidor 
apresentará ao oficial do registro a escritura pública de instituição, 
para que mande publicá-la na imprensa local e, à falta, na da Capital 
do Estado ou do Território. 

Art. 262 - Se não ocorrer razão para dúvida, o oficial fará a 
publicação em fôrma de edital, do qual constará: 
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I - o resumo da escritura, nome, na.luralidade c profissão 
do instituidor, data do instrumento e nome do tabelião 
que o fez, situação e característicos do prédio; 

II - o aviso de que, se alguém se julgar prejudicado, de
verá, dentro em trinta dias, contados da data da 
pubücação, reclamar contra a instituição, por escrito e 
perante o ofici.al. 
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Art. 263 - Findo o prazo do n.o II do artigo anterior sem que 
tenha havido reclamação, o oficial transcreverá a escritura integral
mente ao Livro n.o 3 e fará a inscrição na competente matrícula, 
arquivando um exemplar do jornal em que a publicação houver sido 
feita e restituindo o instrumento ao apresentante, com a nota da 
inscrição. 

Art. 264 - Se for apresentada reclamação, dela fornecerá o 
oficial ao instituidor, cópia autêntica e lhe restituirá a escritura, com 
a declaração de haver sido suspenso o registro, cancelando a pre
Ilotação. 

§ 1.0 - O instituidor poderá requerer ao juiz que orde.ne o 
registro, sem embargo da reclamação. 

§ 2.° - Se o juiz determinar que se proceda ao registro, 
ressalvará ao reclamante .o direito de recorrer à ação COInpetente para 
anular a instituição ou de fazer execução sobre o préd,io instituído, 
na hipótese de tratar-se de dívida anterior e cuja solução se tornou 
inexeqüível em virtude do ato da instituição. 

§ 3.° - O despacho do juiz será irrecorríve1 e, se deferir o 
pedido, será transcrito integralmente, juntamente com o instrumento. 

Art. 265 - Quando o bem de família for instituído juntamente 
com a transmissão da propriedade (Decreto-lei m.o 3.200, de 14 de 
abril de 1941, artigo 8.0, § 5.°), a inscrição far-se-á imediatamente 
ap6s .o registro da transmissão ou, se for o caso. com a matrícula. 

CAPITULO X 

Da Remição do Imóvel Hipotecado 

Art. 266 - Para remir o imóvel hipotecado, o adquil'ente 
requererá, no prazo legal, a citação dos credores hipotecários propon
do, para a remição, no mínimo, o preço por que adquiriu o imóvel. 

Art. 267 - Se o credor, citado, não se opuser à remição, ou 
não comparecer, lavrar-se-á termo de pagamento e quitação e o juiz 
ordenará, por sentença, o cancelamento da hipoteca. 

Parágrafo único - No caso dc revelia, consignar-se-á o preço 
à custa do credor. 

Art. 268 - Se o credor, citado, comparecer e impugnar o 
preço oferecido, o juiz mandará promover a licitação entre os credores 
hipotecários, os fiadores e o próprio adquirente, autorizando a venda 
judicial a quem oferecer maior preço. 

§ 1.0 - Na licitação, será preferido, em igualdade de condi
ções, o lanço do adquirente. 

§ 2.° - Na falta de arrematante, o valo.r será o proposto pelo 
adquirente. 
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Art. 269 - Arrematado o imóvel e depositado, dentro de 
quarenta e oito horas, o respectivo preço, o juiz mandará cancelar 
a hipoteca, sub-rogando-se no produto da venda os direitos do credor 
hipotecário. 

Art. 270 - Se o credor de segunda hipoteca, embora não 
vencida a dívida, requerer a remição, juntará o título e certidão da 
inscrição da anterior e depositará a importância devida ao primeiro 
credor, pedindo a citação deste para levantar o depósito e a do 
devedor para dentro do prazo de cinco creditórios, sem prejuízo dos 
que lhe couberem em virt\:lde da segunda hipoteca. 

Art. 27] - Se o devedor não comparecer ou não remir a 
hipoteca, os autos serão conclusos ao juiz para julgar por sentença a 
remição pedida pejo segundo credor. 

Art. 272 - Se o devedor comparecer e quiser efetuar a 
remição, notificar~se·-á o credor para receber o preço, ficando sem 
efeito o depósito realizado pelo autor. 

Art. 273 ~ Se o primeiro credor estiver promovendo a 
execução da hipoteca, a remição, que abrangerá a importância das 
custas c despesas realizadas, não se efetuará antes da primeira praça, 
nem depois de assinado o auto de arrematação. 

Art. 274 - Na remição de hipoteca legal em quc haja int~

resse de incapaz intervirá o Ministério Público. 
Art. 275 - Das sentenças que julgarem o pedido de remição 

caberá o recurso de apelação com ambos os efeih)s. 
Art. 276 - Não é necessária a remição quando o credor 

assinar, com o vencedor, escritura de venda do imóvel gravado. 

CAPITULO XI 
Do Registro Torrens 

Art. 277 ~ Requerida a inscrição de imóvel rural no registro 
Torrens, o oficial protoco!izará e autuará o requerimento e documen
tos que o ins,truírem c verificará se o pedido se acha em termos de 
ser despachado. 

Art. 218 - O requerimento será instntído com: 
I - os documentos comprobatórios do domínio do reque

rente; 
II a prova de quaisquer atos que modifiquem ou limitem 

a sua propriedade; 
1lI o memorial de que constem os encargos do imóvel, os 

nomes dos ocupantes, confrontantes, quaisquer interes
sados, e a indicação das respectivas residências; 

IV - a planta do imóvel, cuja escala poderá variar entre os 
Hmites: 1:500m (l/500) e 1;5.000m (l/5.000). 
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§ 1.0 - o levantamento da planta obedecerá às seguintes 
regras: 

a) empregar-se-ão goniômetros ou outros instrumentos de 
maior precisão; 

b) a planta será orientada segundo o mediano do lugar, 
determinada a inclinação magnética; 

c) fixa'ção dos pontos de referência necessários a verifi
cações ulteriores e de marcos especiais, ligados a 
pontos certos e estáveis nas sedes das propriedades, de 
maneira que a planta possa incorporar-se à carta geral 
,cadas traI. 

§ 2.° - Às plantas serão anexadas o memorial e as cadernetas 
das operações de campo, autenticadas pelo agrimensor. 

Art. 279 - O imóvel sujeito a hipoteca ou ônus real não será 
admitido a registro sem consentimento ,expresso do credor hipotecário 
ou da pessoa em favor de quem se tenha instituído o ônus. 

Art. 280 - Se o oficial considerar irregular o pedido ou a 
documentação, poderá conceder o prazo de trinta dias para que o 
interessado os regularize. Se o requerente não estiver de acordo com 
a exigência do oficial, este suscitará dúvida. 

ArL 281 - Se o oficial considerar em t,ermos o pedido, 
remetê-Io-á a juízo para ser despachado. 

Art. 282 - O juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios 
judiciais, se entender que os documentos justificam a p.tropdedade do 
requerente, ID.andará expedir edital que será afixado ao lugar de 
costume e publicado uma vez no órgão oficial do Estado e três vezes 
na imprensa local, se houver, marcando prazo não menor de dois 
meses, nem maior de quatro meses para que se ofereça oposição. 

Art. 283 - O juiz ordenará, de ofício ou a requerimento da 
parte, que à custa do peticionário se notifiquem do requerimento as 
pessoas nele indicadas. 

Art. 284 - Em qualquer hipótese, será ouvido o órgão do 
Ministério Público, que poderá impugnar o registro por falta de prova 
completa do domínio ou preterição de outra formalidade legal. 

Art. 285 - Feita a publicação do edital, a pessoa que se 
julgar com direito sobre o imóvel, no todo ou em parte, poderá cons· 
tar o pedido no prazo de quinze dias. 

§ 1.0 - A contestação mencionará o nome e a residência do 
réu, fará a descrição exata do imóvel e indicará os direitos reclamados 
e os títulos em que se fundarem. 

§ 2.° - Se não houver contestação, e se o Ministério Público 
não impugnar o pedido, o juiz ordenará que se inscreva o imóvel, que 
ficará, assim, submetido aos efeitos do registro Torrens. 
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Art. 286 - Se houver contestação ou impugnação, o procedi
mento será ordinário, cancelando-se, mediante mandado, a prenotação. 

Art. 287 - Da sentença que deferir, ou não, o pedido, cabe 
o recurso de apelação, com ambos os efeitos. 

Art. 288 - Transitada em. julgado a sentença que deferir o 
pedido, o ofióal inscreverá, na matrícula, o julgado que determinou 
a submissão do imóvel aos efeitos do registro Torrens, arquivando em 
cartório a documentação autuada. 

TITULO VI 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 289 ~ No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais 
de registro fazer ri1gorosa fiscalização do pagamento dos impostos. 
devidos por força dos atos que Lhes forem apresentados em r-azão. 
do ofício. 

Art. 290 - Os emolumentos devidos pe'los a,tos relacionados 
com a primeira aquisição imobW,ária, financiada pelo Banco Nacional 
de Habitação, serão reduzidos ,em 500/0. 

§ 1.0 - A transcrição, inscrição e averbaç-ões relativas à 
aquisição de casa própria em que for parte Cooperativa Habitacional 
serãO'considerados, para o efeito do cálculo de emolumentos, um ato· 
apenas, não podendo exceder a sua cobrança. o limite correspondente 
a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo regional. 

§ 2.° - Os emolumentos e custas devjdos pelos atos de aqui-o 
sição de imóveis pelas Cooperativas Habitacionais (COHAB) e os 
de averbação de construção estarão sujeitos às limitações seguintes: 

a) imóvel de até 60 m2 de área construída: 10% (dez. 
por cento) do salário-mínimo; 

b) de mais. de 60 m2 e até 70 m2 de área construída: 
15% (quinze por cento) do salário-mínimo; e 

c) de ma,is de 70 ml e até 80 m2 de área construída 
20% (vinte por cento) do salário-mínimo. 

§ 3.° - Os emolumentos devidos pelos atos relativos a finan-· 
ciamento rural serão cobrados de acordo com a legislação federal. 

Art. 29 ~ - Nos casos de incorporação de bens imóveis do 
patrimônio público, para a formação ou integralização dO' capital de 
sociedade por ações da administração indireta ou para a formação do 
patrimônio de empresa pública, o oficial do respectivo Registro de 
Imóveis fará o novo registro em nome da entidade a que os mesmos 
forem incorporados ou transferidos, valendo-se, para tanto, dos dados, 
característicos e confrontações constantes do anterior. 
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§ 1.0 - Servirei como titulo hábil para o novo registro o 
instrumento pelo qual a incorporação ou transferência se verificou, 
em cópia autêntica, ou exemplar do órgão oficial no qual foi aquele 
publicado. 

~ 2.° - Na hipótese de não coincidência das características do 
imóvel com as constantes do registro existente, devere1 a entidade, ao 
qual foi o mesmo incorporado ou transferido, promover a respectiva 
correção mediante termo aditivo ao instrumento de inoorporação ou 
transferência e do qual deverão constar, entre outros elementos, seus 
limites ou confrontações, sua descrição e caracterização. 

§ 3.° - Para fins do registro de que ,trata o presente artigo, 
considerar-se-á COmo v.alor de transferência dos bens, o constante do 
instrumento a que alude o § 1.0. 

Art. 292 - O encerramento dos livros em uso, antes da 
vigência da presente Lei, não exclui a validade dos atos neles regis
trados! nem impede que, neles, se façam as averbações e anotações 
posteriores. 

Parágrafo único - Se a averbação ou anotação dever ser feita 
no Livro n.o 2 do Registro de Imóvel, pela presente Lei, e não houver 
espaço nos anteriores Livros de Transcrição das Transmissões, será 
aberta a matrícula do imóvet 

Art. 293- Aplicam~se aos registros referidos no artigo LO, 
§ LO, incisos I, 11 e llI, desta Lei, as disposições relativas ao processo 
de dúvida no registro de imóveis. 

Art. 294 - Os oficiais, na data de vigência desta Lei, ~avraJl'ão 

termo de encerramento nos livros, e dele remeterão cópia ao ju.iz a 
que estiverem subordjnados. 

Parágrafo único - Sem pre.iuízo do cumprimento integral das 
disposições desta Lei, os livros antigos poderão ser aproveitados, até 
o seu esgotamento, mediante autorização judicial e adaptação aos 
novos modelos, iniciando-se nova numeração. 

Art. 295 Esta Lei entrará em vigor IílO dia 1.0 de janeiro 
de 1976. 

Art. 296 Revogam-se a Lei n.O 4.827, de 7 de março de 
1924, os Decretos n.os 4.857, de 9' de novembro de 1939, 5. 318~ 
de 29 de fevereiro de 1940, 5.553, de 6 de maio de 1940, e as 
demais disposições em contrário. 

Brasília, 31 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 
85.° da República. 

EM.1LIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid 
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I 

REGISTRO IO'E I:MóVEIS - Modero do LIvro n.o 1 - Protocolo 

Uvro 

N.O de 
I 

ordem 

I 

154 -

REGISTRO DE <IMóVEIS 

'PROTOGOLO 
n.o 1 ANO: 

I Natureza 
Data NOME DO AP'RISSENTANTE 

I 
formal do ANOTAÇÕES 

titulo 

Dimensões máximas de acordo com o art 3.°, § 1.°; 

Altura: 0.55 m - Largura: 0,40 m 
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REGISTRO DE IMÓVEIS - Modelo do Livro n.o 2 - Regis1tro Geral 

REGISTRO DE II MÓVEII S 

RÊG ,~STRO GERAL 

Livro n.o 2 FIIls.: . ........ . 

MATRfCULA N.O'._.~ ..... ................. _._ ............. . Data ....................... _ ........ _ ............ I 

IDENTIFICAÇÃO NOMINAL: 

NOME, DOMIC[LlO E NACIONALIDADE no PROPRIETÁRIO: 

NÚMERO DO REGIS,TRO ANTERJOR: 

Dimensões máximas de acordo com ° art. 3.°, § 1.°; 

Altura: 0,55 m - Largura: 0,40 m 
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; 

I 

I 

REGISTRO D,E IMóVEIS - Modelo do Livro f1. o 3 - Reg. Auxiliar 

Livro 

I 

N.o de 

ordem , 

156 -

REGISTRO DE IMÓVEIS 

REGISTRO AUXILIAR 

n.o 3 ANO: 

ReI. aos 
Data REGISTRO demais 

livros 

I 
I 

IlDimensões máximas de aco rdo com o art. 3.°, § 1.°; 
Altura: 0,55 m - Largura': 0,40 m 

AVERBAÇÕES 
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REGISTRO DE IMóVEIS - Modelo do Livro n.O 4 - Indicador Real 

REGISTRO DE IMóVEIS 

INDICADOR REAL 

Livro' n,O 4 ANO: 
. 

I 
N,o de 
ordem I 

Referência aos I 
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL demais livros ANOTAÇOES 

Dimensões máximas de acordo com o art. 3,0, § 1,o~ 

Altura: 0,55 m - Lalígura: 0,40 m 
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I 

REGISTRO DE "MóVEIS - Mode,lo do Livro n.o 5 - Indic. Pessoal 

I 

Livro 

N.o de 

ordem 

I 

I 

I 

158 -

REGI' STBO De IMóVEIS 

INDICADOR PESSOAL 
n,o 5 ANO: 

Re,ferência aos ANOTAÇÕES PESSOAS 
I 

demais livros 

Dimensões máximas de acordo com o art. 3.°, § 1.°; 

Altura: 0,55 m - largura: 0,40 m 

I' 

I' 
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ESTADUAL 

LEI N.O 668, DE 10 DE SETEMBRO DE 1975 

Concede prazo para a inscrição facultativa, no 
IAMSPE, aos servidores das Serventias de 
Justiça não Oficializadas 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber quc a Assembléia Legislativa dec"reta e eu promulgo 
a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Poderão ser inscritos, como contribuintes facul
tativos do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Es
tadual - IAMSPE, os servidores das serventias de Justiça não 
ofioiaiizadas, inclusive os respectivos aposentados, desde que o re
queiram dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 
da data da publicação desta lei. 

Artigo 2.° - Os servidores das serventias de Justiça não oficia~ 
l!izadas e os aposentados que venham a inscrever-se com fundamen
to no disposto no artigo anterior ficarão sujeitos ao pagamento das 
contribuições previstas na forma da legislação vigente. 

Artigo 3.° ~ Es·ta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Palácio dos Bandeirantes, ]0 de setembro de 1975. 

PAULO EGYDIO MARTINS 

Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça 

AdJlemar de Barros FilhG, Secretário da Administração 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 10 de setem~ 
bro de 1975. 

Ne'lson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Subst. 
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DECRETO N.O 6.30], DE 13 DE JUNHO DE 1975 

Altera a redação do artigo 3.0 , "caput", do 
Decreto 0..0 5.857, de 11 de março de 1975 

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais. 

Decreta: 

Artigo 1.0 - O artigo 3.°, "caput", do Decreto n. 5.857, de 
1 ili de março de 1975 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 3.° - De acordo com o disposto no inciso II, do ar

tigo 18, do Decreto-lei 0.° 203, de março de 1970, com a nova re
dação que lhe foi dada pelo artigo 52, da Lei n. 10.394, de 16 de 
dezembro de 1970, das custas arrec·adadas pelo Estado nos feitos e 
J:iecursos, tanto cíveis como criminais, 5% (cinco por cento) serão 
entregues à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo 
- e 15% (quinze por cento) à Carteira de Previdência dos Advo
gados de São Paulo". 

Artigo 2.0 - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 1975. 

Palácio dos Bandeiralltes, 13 de junho de 1975. 

PAULO EGYDIO MART1NS 

Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça 

Pu blicado na .Casa Civil, aos 13 de junho d.e 1975. 

Maru. Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de ·Atos do Go
vernador. 
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* 
Toda a c.olaboração deve ser remetida. à sede da Associação, 

à rua Senador Feijõ, 176, 11.° andar, nesta Capital, até ° dia 
10 de cada mês, devendo vir datilo~l'afada de um só lado e 
assinada pelo autor. 

A nã.o ser quando se trate de artigo da redação, fi. Asso
ciação não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos artigos 
publicados, reservando-se o direito de recusar ou protelar a 
publicação do que julgar necessário. 

As colaborações devem referir-~e 2. matéria técnico-I='·rofis-
1"ional. ~enclo expressamente vedado tratar de assunto político, 
religioso ou de cará.ter individual. 

* 
A distribuição deste Boletim é gratuita aos associados e 

às Assocíaçõe de classe do país e do exterior, 
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